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

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

1.Capa

2.Conteúdo

2.1.Editorial

2.2.Secções

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

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

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

2.2.4. Opinião ou Crónica (limite de 1500 palavras)

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

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

2.2.7. Cantinho do Concani (limite de 2000 palavras)

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

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

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

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

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

Distribuição e divulgação:
A Revista é de livre acesso e a divulgação é livre. É distribuída por correio eletrónico 
aos sócios da Casa de Goa, associações de goeses da diáspora e jornais em Goa. 
Quem deseje receber regularmente a Revista, deve manifestar o interesse ao 
Secretariado: geral@casadegoa.pt
Graças à parceria editorial com The Global Goan, cada número desta revista 
disponibiliza a hiperligação para acesso ao número mais recente da Revista da Casa 
de Goa.

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

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

1.Cover

2.Content

2.1.Editorial

2.2.Sections

2.2.1. Original Article (word limit 4000, maximum six ilustrations)
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 illustrations)
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2.2.9 Book review (word limit 1500, maximum one illustration)

2.2.10. Letter to the Director (word limit 400, maximum one   
 illustration) 

2.2.11. News (word limit 250, maximum one illustration per new)

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

Distribution and dissemination:
This is an open access magazine, free to share, and distributed by e-mail to 
members of Casa de Goa, Goa Diaspora associations and newspapers in Goa.
Whoever wishes to receive this magazine regularly should express their interest 
to the Secretariat at: geral@casadegoa.pt
Thanks to the editorial partnership with The Global Goan, each issue of this 
magazine provides a link to access the latest issue of the Revista da Casa de 
Goa.
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Editorial

PRESERVAR A NOSSA CULTURA E IDENTIDADE

PRESERVING OUR CULTURE AND IDENTITY

Se a identidade e a herança cultural de Goa não 
estivessem frequentemente sob ameaça, era 

escusada tanta preocupação com a sua preservação. 
Uma missão da Revista da Casa de Goa é 
precisamente dar voz a quem se preocupa e se dedica 
à tal preservação, não deixando naturalmente de 
incluir artigos sobre outras temáticas acerca de Goa. 
Tem sido assim que o órgão oficial da Casa de Goa, 
batizado com vários nomes ao longo dos seus 33 anos 
de existência, tem cumprido o que estatutariamente 
está estabelecido. Valentino Viegas no seu excelente 
repositório ‘Nótulas sobre a Revista da Casa de 
Goa’ conta a história e a vivência da revista da nossa 
Associação, desde o seu nascimento.

Também ameaçada está a instalação da Casa de 
Goa (que incorpora uma edificação do património 
histórico português), como consequência da planeada 
construção de uma nova linha de Metro. Isto mereceu 
um segundo editorial ‘O Baluarte do Livramento 
e a Casa de Goa estão em perigo iminente’, da 
autoria de Valentino Viegas.

Celina Velho e Almeida, em ‘Os Judeus e as suas 
sinagogas em Goa’, com base em aturada pesquisa, 
dá ênfase aos resquícios hoje existentes da cultura 
judaica na sociedade goesa e a contribuição dessa 
comunidade no comércio e na ciência médica. 

O investigador António Aresta, ao assinar ‘Índia 
Portuguesa: subsídio para uma bibliografia 
educacional, séculos XIX e XX’, oferece-nos um 
valioso acervo bibliográfico dessa época, relativo à 
educação, ensino e pedagogia em Goa.

Júlia Serra ‘Relembrando o poeta Tomás António 
Ribeiro’ e José Filipe Monteiro ‘Joaquim Heliodoro 

If identity and cultural heritage of Goa were not often 
under threat, so much concern for its preservation 
would be unwarranted. A mission of Revista da Casa 
de Goa is precisely to give voice to those concerned 
about and dedicated to such preservation, besides, 
naturally, including articles on other topics relating 
to Goa. This is how the official magazine of Casa de 
Goa, which was known variously through its 33 years 
of existence, has complied with what is statutorily 
established. Valentino Viegas in his excellent 
repository ‘Comments on the Revista da Casa de 
Goa’ tells the history and experience of the magazine 
of our Association since its birth. 

Also threatened are the facilities of the Casa de Goa 
(in which a Portuguese heritage building is included) 
in view of a new Metro line that is in the offing. This 
has called for an additional editorial ‘Bastion of 
Livramento and the Casa de Goa are in imminent 
danger’, by Valentino Viegas.

Celina Velho e Almeida, based on thorough 
research, authored ‘ The Jews and their synagogues 
in Goa’, emphasizing the remnants of Jewish culture 
that exist today in Goan society and the contribution 
of this community to commerce and medical science.

Researcher António Aresta, writing on ‘Portuguese 
India: inputs for an educational bibliography, 19th 

and 20th centuries’, offers us a valuable bibliography 
from that time, on education, teaching and pedagogy 
in Goa.

Júlia Serra’s ‘Remembering the poet Tomás 
António Ribeiro’ and José Filipe Monteiro’s 
‘Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara: The 19th 

Luís Pereira da Silva

(Portugal)

Editor Associado

Associate Editor
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Editorial

da Cunha Rivara: The 19th century Goa editor’, 
fazem jus ao papel importante e à ligação a Goa de 
dois portugueses de vulto dos séculos XIX e XX. 
Tomás Ribeiro, no seu poema Velha Goa, dá-nos 
uma cosmovisão da sua passagem por Goa. Já Cunha 
Rivara, intelectual à frente do seu tempo, merece uma 
reverência pela sua defesa do Concani e divulgação 
do passado histórico de Goa. Madhav Borcar, ao 
biografar o ilustre poeta goês bilingue em ‘Shankar 
Ramani, a Goan Poet’, recorda o seu papel 
incontornável na poesia em Concani. Bem a propósito, 
Óscar de Noronha, no Cantinho do Concani, traz-nos 
a interessantíssima ‘Correspondência Epistolar de 
Shankar Ramani’.

Vivek Menezes, convidado a comentar o recente 
livro de Clarice Vaz ‘Romalina: Goodbye Africa, 
Adeus Portugal, Namaste Goa!’, considera a obra 
um resgate apaixonado da história pessoal, familiar e 
comunitária, em que tantos goeses se revêm.

Óscar de Noronha, a propósito da Taça Mundial 
FIFA 2022, traz-nos uma interessante entrevista, 
desta feita sobre ‘A história do futebol Goês’, 
entrevistando quatro personalidades de Goa ligadas 
ao futebol.

Duas interessantes crónicas enriquecem este 
número. Ralph de Sousa em ‘Skyway to Paradise’ 
traz-nos marcos históricos importantes sobre o 
transporte aéreo comercial em Goa. Mário Viegas, 
‘Vagueando por terras do Norte’, conta com a 
emoção de quem sabe apreciar a vida e as coisas, 
a sua vivência num seu passeio pelo norte de Goa; 
aguardamos com interesse a segunda parte da crónica.

Em reportagem, o Goa Heritage Action Group, que 
promove a cultura goesa através de festivais e outras 
iniciativas, anuncia o regresso do Goa Heritage 
Festival neste mês de Novembro.

No noticiário, há novas de cá e de lá. Na Casa de 
Goa, o regresso do tradicional Chá das Cinco, muito 
participado após longa interrupção pela pandemia. 
De Goa, o combate do Grupo Save Panjim contra 
a comercialização irracional da capital de Goa e o 
lançamento do livro ‘A Shortcut to Tipperary (from 
Goa)’, da autoria do nosso colaborador Radharao F. 
Gracias.

Como sempre, terminamos disponibilizando as 
hiperligações para acesso aos números mais recentes 
da nossa revista parceira The Global Goan, editada 
em Melbourne.

Boa leitura!

century Goa editor’, do justice to the important role 
and connection to Goa of two important Portuguese 
personalities from the 19th and 20th centuries. Tomás 
Ribeiro, in his poem “Velha Goa”, gives us a global 
view of his tenure in Goa. Cunha Rivara, an intellectual 
ahead of his time, deserves recognition for his defence 
of Konkani and the dissemination of Goa’s historical 
past. Madhav Borcar, writing on a bilingual poet, in a 
biographical article titled ‘Shankar Ramani, a Goan 
Poet’, recalls his outstanding role in Konkani poetry. 
Very aptly, Óscar de Noronha, in the Konkani Corner, 
brings us the very interesting ‘Shankar Ramani’s 
Epistolary Writing’.

Vivek Menezes, invited to comment on Clarice Vaz’s 
recent book, ‘Romalina: Goodbye Africa, Adeus 
Portugal, Namaste Goa!’, considers it an impassioned 
retrieval of personal, family and community history, 
figuring a number of Goans.

Óscar de Noronha, apropos the forthcoming 
FIFA World Cup 2022, brings us an interesting 
interview, this time about ‘The Goan football story’, 
interviewing four personalities from Goa linked to the 
sport.

Two interesting features further enrich this issue. 
Ralph de Sousa in ‘Skyway to Paradise’ brings 
us important historical aspects of commercial air 
transport in Goa. Mário Viegas, in ‘Wandering 
around the Northern lands’, relates his experience of 
a tour of northern Goa with the emotion of someone 
who knows how to appreciate life and things; we 
await with interest the second part of the feature.

In a report, the Goa Heritage Action Group, which 
promotes Goan culture through festivals and other 
initiatives, announces the return of the Goa Heritage 
Festival this November.

We also have News from here and there. At Casa 
de Goa, it’s the return of the traditional Five o’clock 
Tea, well attended after a long break caused by the 
pandemic. From Goa, the Save Panjim Group’s fight 
against senseless commercialization of the Goan 
capital, and the launch of ‘A Shortcut to Tipperary 
(from Goa)’, a book by our fellow writer Radharao 
F. Gracias. 

As always, we end by providing links of the most 
recent issues of our partner magazine The Global 
Goan, published from Melbourne.

Enjoy!
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Editorial

Valentino Viegas

Editor Associado e Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal

Associate Editor and Founder Member of Casa de Goa, Portugal

Nunca é demais alertar os portugueses, menos 
atentos ou indiferentes, que um padrão do seu 

património nacional está ameaçado de morte iminente.
Quando um monumento nacional e as instalações 

de uma instituição prestigiada estão em perigo, é a 
própria identidade nacional que está em causa e o 
organismo posto em risco. 

Isso não é nenhuma falácia ou especulação, trata-
se de uma possibilidade que pode transformar-se 
em realidade, caso não haja uma mobilização dos 
lisboetas para impedir que venha a ser concretizada. 

Em primeiro lugar reitero que, em boa hora, o 
Metropolitano de Lisboa decidiu expandir a linha 
vermelha, deliberação que ninguém pode deixar de 
saudar e louvar por ser necessária e indispensável 
para o bem-estar dos munícipes.

Contudo, foi verificado que os autores da obra não 
deram a devida importância ao facto de, - se levarem 
por diante o único projecto que reiteradamente tem 
sido noticiado -, uma parte da muralha, na área em que 
o túnel e o viaduto se encontrarem, será amputada, 
definitivamente. 

Caso a outra seja desmontada, para ser reconstruída 
e reforçada estruturalmente, como é afirmado pelos 
seus responsáveis técnicos, isso será impossível de 
se realizar por causa das características do material 
de que se compõe a muralha. E contrariamente ao 

It is never too much to alert the less attentive or indifferent 
Portuguese citizens that an imminent death alert threatens 
one of their typical national heritages.

When a national monument and the premises of a 
prestigious institution are in jeopardy, the very national 
identity is at stake, and the organisation is at risk.

It is not a fallacy or speculation; it is a possibility that 
can become a reality if there is no movement of Lisbon 
residents to prevent it from happening.

First of all, I reiterate that, at the right time, the Lisbon 
Metro decided to expand the red line, a decision that no 
one can fail to welcome and praise for being indispensable 
for the well-being of citizens.

However, the project’s authors did not give due 
importance to the fact that - if they carry out the only 
reiterated project - the area where the tunnel and the 
viaduct meet will amputate definitively part of the bastion 
wall.

As stated by the technicians, the remaining part must 
be dismantled, reconstructed and structurally reinforced. 
However, there are more plausible solutions considering 
the characteristics of the material of the wall. Contrary 
to Metro reports in public meetings, the Bastion of 

THE BASTION OF LIVRAMENTO AND THE CASA DE GOA
ARE IN IMMINENT DANGER

ESTÃO EM PERIGO IMINENTE

O BALUARTE DO LIVRAMENTO E A CASA DE GOA
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que tem sido veiculado pelos representantes do 
Metropolitano, em reuniões públicas, o Baluarte 
do Livramento não se encontra degradado, mas em 
excelente estado de conservação. 

Transformar grande parte do espaço ocupado pela 
Casa de Goa, com tudo aquilo que ela representa em 
termos históricos, em estaleiro para infra-estruturas 
de apoio às obras do Metro, como irá acontecer, 
conforme reafirmação pública feita pelos seus 
representantes, pode ser aceitável para os lisboetas 
por se trocar por um bem público maior e do interesse 
da colectividade, mas nenhum português pode aceitar 
com indiferença que um monumento, que faz parte da 
memória colectiva do povo português seja destruído, 
sob pena de poder ser acusado de menosprezar a 
identidade nacional.

Pois bem, o Baluarte do Livramento é uma 
construção militar, edificada no século XVII, que nas 
guerras de Restauração da Independência Nacional 
(1640-1648), fazia parte da linha defensiva da cidade 
de Lisboa.

A preservação, manutenção e defesa dos 
monumentos históricos constitui uma obrigação de 
todos os portugueses amantes do seu país e do legado 
da memória colectiva dos seus ancestrais.

Compreendo que o Dr. António Costa, Primeiro-
ministro de Portugal, não se manifeste nem queira 
intervir nessa matéria por ser sócio honorário da Casa 
de Goa e, por isso, poder ser acusado de querer ser 
juiz em causa própria, mas não entendo o silêncio do 
nosso Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Carlos 
Moedas, que no discurso da tomada de posse, apelou 
ao envolvimento das pessoas na decisão para o futuro 
da urbe, dizendo que “gostava que fosse conhecida 
como cidade que cuida de quem precisa”, e afirmando 
também que “não serei um presidente de gabinetes. 
Estarei lá fora a ouvir as pessoas e a trabalhar 
convosco”. 

Lamento profundamente que, apesar de ter sido 
convidado, ainda não tenha visitado a Casa de Goa 
para sentir a sua respiração e ver o estado de saúde 
da Muralha do Baluarte do Livramento e da Guarita.

Nas reuniões a que assisti com os representantes 
do Metropolitano, tenho verificado que apresentam 
o projecto não para ser discutido, mas como facto 
consumado.

No último debate temático do traçado da linha 
vermelha do Metropolitano de Lisboa, - “Impactos 

Livramento is not degraded but in an excellent state of 
conservation.

Transforming a large part of the space occupied by Casa 
de Goa, with all that it represents in historical terms, in a 
construction site for infrastructure to support the Metro 
works, as will happen, according to the public reassurance 
made by its representatives, may be acceptable to the 
people of Lisbon to exchange for a greater public good 
and in the interest of the community. Still, no Portuguese 
can accept with indifference that a monument, which is 
part of the collective memory of the Portuguese people, is 
destroyed under penalty of being accused of undermining 
the national identity.

The Bastion of Livramento is a military structure built 
in the 17th century, part of the defensive line of the city 
of Lisbon during the wars of the Restoration of National 
Independence (1640-1648). 

The preservation, maintenance and defence of historical 
monuments is an obligation of all Portuguese lovers of 
their country and the legacy of the collective memory of 
their ancestors.

I understand that Dr António Costa, Prime Minister 
of Portugal, and an honorary member of Casa de Goa, 
does not express himself or want to intervene. After all, 
he prevented an accusation of wanting to be a judge in 
his cause. Still, I do not understand the silence of our 
President of the Lisbon Chamber, Dr Carlos Moedas, who, 
in his inauguration speech, appealed to the involvement 
of people in the decision for the city’s future. He said, “I 
would like to know that this is a city that takes care of those 
in need” and that “I will not be a president of cabinets. 
I will be out there listening to people and working with 
them.”

I deeply regret that, despite being invited, you have yet 
visited Casa de Goa to see the state of preservation of the 
Wall of Bastion of Livramento and the Guardhouse.

In the meetings I attended with Metro representatives, 
I have noticed that they present the project as a fait 
accompli.

In the last thematic debate on the route of the Lisbon 



Quartel do Destacamento em Mormugão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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para a População, Consequências para o Património 
e para a Estrutura Verde da Cidade” -, mais uma 
vez confirmei aquilo que pensava acerca dos 
representantes do Metropolitano, que não sei se 
estavam presentes. Para eles o projecto seleccionado é 
um facto consumado e, como detêm a força do poder, 
comportam-se como autênticos donos da cidade de 
Lisboa.

Terminada que está a fase das opiniões, consultas 
e pareceres, entrámos no derradeiro período, ou seja, 
das decisões. 

Para meu espanto e surpresa, constatei, no último 
debate, que nem aos deputados municipais o 
Metropolitano facultava informações, recusando-
se a apresentar o estudo dos dezassete projectos 
alternativos que possui.

Ainda vamos a tempo de lançar o alerta, despertarmos 
do nosso marasmo, e actuarmos em prol da defesa do 
monumento nacional.

Peço aos representantes municipais, por nós eleitos, 
que se façam respeitar e impeçam que o todo-poderoso 
Metropolitano de Lisboa, pura e simplesmente, 
vos ignore. Por favor, travem, enquanto é tempo, a 
destruição do Baluarte do Livramento e, com aquele 
monumento nacional, parte da Casa de Goa, antes que 
a perda seja definitiva e irreversível.

Metro’s red line, - “Impacts for the Population, 
Consequences for the Heritage and the Green Structure 
of the City” -, I once again confirmed what I thought 
about the Metro representatives, who were present there. 
For them, the selected project is a fait accompli, and as 
they hold the strength of power, they behave like authentic 
owners of the city of Lisbon.

Once the phase of opinions, consultations and viewpoints 
is over, we enter the last stage: decisions.

To my astonishment and surprise, in the last debate, I 
found that municipal representatives were not provided 
with information, by the metro Metro authorities, regarding 
the study of the seventeen alternative projects.

There is still time to raise the alarm, wake up from our 
sluggishness and act in favour of defending the national 
monument.

I ask the municipal councillors elected by us to make 
themselves respected and prevent the almighty Lisbon 
Metro, purely and simply, from ignoring you. Please stop, 
while there is still time, the destruction of the Bastion of 
Livramento and, with that national monument, part of the 
Casa de Goa, before the loss is definitive and irreversible.
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Abstract
From times immemorial, numerous people of various races and creeds, and cultures lived in Goa and left indelible 
marks of their cultures, which can be proved by historical documentation.  As far as the Jews, who arrived in Goa in 
the sixth century BC, one finds limited archival information about their endowment to the Goan society. 

Resumo
Desde tempos imemoriais, numerosos povos de várias raças e credos e costumes viveram em Goa e deixaram marcas 
indeléveis das suas culturas, que podem ser comprovadas por documentação. Quanto aos judeus, que chegaram a 
Goa no século VI AC, a informação, nos arquivos, sobre a sua doação à sociedade goesa, é muito escassa.

OS JUDEUS E AS SUAS SINAGOGAS EM GOA

THE JEWS AND THEIR SYNAGOGUES IN GOA

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.

My curiosity about the white dome-shaped structure 
that I have mentioned in my article about the Pejechem 
Fest at Siridão (Revista da Casa de Goa, II Series, 
Nº 18, 2022, pp. 3-6), grew deeper after reading the 
Times of India expose.

 I am neither a historian nor a research scholar, dear 
readers, but I was interested in Jewish History in Goa 
after reading the critiques in the National Press.

When did the Jews, historically, establish in Goa? 
Historians have conflicting views:

S.S. Koder, Saga of the Jews of Cochin ed. Thomas 
A. Timberg, Vikas, 19861. Asserts that they came after 
the destruction of the Second Temple of Jerusalem in 
CE, 70.

William Logan, Malabar Manual, reprint. 
Trivandrum 1981 maintains that the Jews fled to 
Malabar Coast in the sixth century BC to escape 
servitude from Cyrus2.

There are also other opinions, that they must have 
arrived on the Western Coast of India, for trading 
purposes in gold, precious stones, spices, indigo, 
pepper, in corals, from the beginning of the eleventh 
century. Sindabor (Chandrapur or Chantor or 
Chandor) was their important business center in the 
river Zuari.

Since these dealings started increasing from the 
twelfth century, their trading route shifted from the 
Mediterranean to the Indian Ocean. By the fourteen 

“Siridão chapel could have a Jewish history“
- Times of India, April 14, 2014, and 16 June 2020

“A Jewish past annihilated over time“
- Times of India, February 1, 2014



Figure 1. Chapel of Our Lady of Candelaria in Divar
(courtesy: Fernando Almeida).

Figure 2. Synagogue attached to the Chapel of Jesus of Nazareth
(courtesy: Fernando Almeida)
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century, the Jewish business port changed from 
Chandor to Gopakapatnama in the Mandovi as the 
branch of river Zuari started already drying up. 
The Jews had well-established family bonds and 
matrimonial links that supplemented their expertise 
in trading along the western coast. 

This very short history that I have summarized 
points up to the path of Jewish life and commerce 
in Goa. The Indian Ocean helped the Jews not only 
to operate their business in Goa but also to stay 
emotionally involved with their own along the West 
Coast of India.  It supported them not only in their 
commerce dealings but also in safeguarding their 
religious and cultural distinctiveness.  

Moises Orfali, in “Law of Moses in sixteen and 
seventeen century Goa”, in Jews of Goa, edited by 
Salwa Weil (pp. 71), said that Goa, Cochin, and 
Hormuz were the main cities of the Jewish population. 

The Diaspora of the Jews extended to Cambay, 
Chaul, Malabar, Cape Comorin, and Malacca and 
reached as far as China and Japan.

Pius Malekhandathil disclosed in “Jews of Goa and 
the trading World of the Indian Ocean” that Saint 
Thomas came to India to preach the Gospel to the 
Jews who were living in India3. Various traveller’s 
stories have a similar mention that Saint Thomas 
arrived in Goa in AD 52. He travelled by boat from 
Palestine and landed at Cranganore in Kerala to teach 
the Gospel. 

By 1530, as the Inquisition in Portugal became 
intolerable, many Jews migrated from Portugal to Goa. 
Garcia de Orta, author of the “Colóquios dos Simples 
e Drogas e Cousas”, a physician, and a botanist lived 
in Goa from1534 to 1568, and along with him, many 

Jews settled in the then capital of Goa. They lived as a 
very compact community, hiding their Jewish identity 
and practising their rituals only at home so that they 
may not be tortured by the rigours of the Inquisition. 
Many lived in the Rua dos Judeus. The Synagogue 
probably stood at the end of the Rua dos Judeus and 
near the Rua das Naus de Ormuz, where the college 
of São Paulo O Novo was built4.

José Nicolau da Fonseca referred to the Rua dos 
Judeus in the Historical and Archaeological Sketch 
of the City of Goa in 1878 (pp. 157) that the City of 
Goa was intersected by numerous streets which were 
called after the names of the people who inhabited 
there. Like there were Rua de São Paulo, Rua do 
Barzinho, Rua dos Ourives, Rua dos Judeus. It was 
easy to find anything one needed after knowing the 
names of the roads. 

In 1560, Goa was the only Portuguese Colony where 
the Court of Inquisition was established. The tribunal 
was very ruthless to the white Jews of Goa, who were 
descendants of the Spanish and Portuguese Jews. 

European travellers and historians, like Jan Huygen 
van Linschoten, who was the then secretary to the 
Portuguese Vice Roy from 1583 to 1588, visited Goa 
during the period of persecution of the followers of the 
Law of Moses. They observed that there were many 
Jews in Cochin and Goa, having their synagogues 
where they practised their rituals according to their 
law.

Fast forward to the twenty-first century, one finds 
a big lacuna of information about the Jews of Goa. 
Maybe, because the publications are in Portuguese 
and not readily available to a wide audience. Shalva 
Weil, in the Enigma of the Jews of Goa, (pp. 283), 
states that no general history book of Goa has ever 



Figure 3. Evidence of Jewish synagogue
(courtesy: Fernando Almeida). 
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mentioned the role of the Jewish merchants in Goa. 
She made it known that it was only Dr. Pratima Kamat 
who disclosed the trade ties of Jews in Goa5.

Jewish archaeologists have suggested that there 
might be a pre-Christian Jewish settlement in the 
Saint Augustine Complex in Old Goa.  Since there is 
no documentary evidence of the Jewish communities 
of Goa, one must rely on reports in the press or oral 
testimonies, until these are confirmed by historians 
and archaeologists.  On the island of Divar, in the 
ward of São Matias, the older generation talks about 
the Jews, who escaped the Inquisition and created a 
small settlement. 

Probably the synagogue, like in Siridão chapel, 
has been converted into the chapel of Our Lady of 
Candelaria. 

In Siridão, the chapel of Jesus of Nazarene has an 
unusual dome-shaped structure attached to it. Father 
Cosme José da Costa, a historian from the Society 

of Pilar, maintains that there are several holes in the 
wall, which could have been receptacles for storing 
the scrolls of the Torah, the first five books of the 
Bible. There are secret passages under the dome that 
are connected to a cave behind the chapel6.

After Father Cosme da Costa statement in the report 
of Times of India April 14, 2014, that a settlement of 
Pahlavi Christians existed in the port of Gopakpattana 
much before the Portuguese era, there is research 
going on to find out about the possibility of a Jewish 
settlement in Siridão.

The interior design of the dome-shaped structure in 
Siridão shows that the broad and enormous arch in 
the inner part of the dome has been used to extend 
and build the chapel of Jesus of Nazarene. The whole 
dome-shaped structure has been completely defaced 
and modified.  A circular platform on the floor behind 
the altar reminds you of the setup of a synagogue.

The interior of a synagogue is simple and functional. 
Religious symbols such as statues, crucifixes, crosses, 
and censors do not decorate this place of worship. 
Judaism has always been a literary culture in which 
the height of achievement was to be a scholar of the 
Torah. The emphasis is placed on the spiritual, not on 
the physical display in the temple.

The History of the Jews of Goa needs to be 
restructured to learn about the contribution of the 
Jewish community not only in trade but also in 
medical science, in remnants of Jewish culture in the 
Goan society. Only Time and research can enlighten 
us about the Jewish history in Goa.
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PORTUGUESE INDIA: INPUTS FOR A PHILOSOPHICAL
BIBLIOGRAPHY, 19TH AND 20TH CENTURIES

BIBLIOGRAFIA EDUCACIONAL, SÉCULOS XIX E XX

ÍNDIA PORTUGUESA: SUBSÍDIO PARA UMA

António Aresta

Professor e Investigador. Portugal

Professor and Researcher. Portugal

Esta bibliografia educacional, que abrange 
os séculos XIX e XX, não pretende ser um 

inventário exaustivo, mas é seguramente a face mais 
visível de um compromisso antigo com o estado da 
arte, focado na educação, no ensino, na cultura e na 
pedagogia.

O escol intelectual aqui agregado, heterogéneo na sua 
formação e na sua profissionalização, produziu uma 
muito interessante investigação científica, literária, 
histórica, linguística, lexicográfica e pedagógica, com 
o intuito supremo de contribuir para formação das 
mentalidades ao mesmo tempo que intentava modelar 
a inteligência e a fisionomia espiritual e moral das 
novas gerações. Empresa difícil, convenhamos, mas 
absolutamente essencial para dar força aos ímpetos 
do nacionalismo tradicionalista.

Olhando com algum detalhe para os trabalhos 
listados nesta bibliografia educacional, rapidamente 
nos apercebemos de três grandes focos de inovação:

O primeiro: o zelo no aperfeiçoamento das 
metodologias de aprendizagem dos vários saberes, 
[ciências, geografia, matemática, desenho, geometria, 
fonética, leitura, gramática, etc.], apresentado 

compêndios e manuais normalizados, com grande 
qualidade estética e em linha com as orientações 
metropolitanas.

O segundo: o enorme esforço de salvaguarda e 
manutenção da identidade e da memória cultural, 
sobretudo das línguas concani e marata, sem esquecer 
o sânscrito e outras, com a produção de gramáticas, 
recolha de provérbios, de contos populares, de 
prontuários ou de dicionários. O ensino e a difusão da 
língua portuguesa foi sempre muito acarinhado nos 
diversos ciclos de escolarização.

O terceiro: a reflexão original sobre a maioria dos 
temas que dizem respeito ao universo educativo [por 
exemplo, a educação das mulheres, a história da 
educação, a saúde escolar, a formação dos professores, 
a orientação profissional, a educação cívica, etc.], 
através de livros, conferências, estudos publicados 
em revistas ou artigos em jornais.

Como já referimos num trabalho anterior (Revista da 
Casa de Goa, II Série, Nº 18, 2022, pp. 7-11) também 
este subsídio bibliográfico tem como objectivo ser 
apenas um serviço prestado aos investigadores e á 
comunidade dos leitores.
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_______. Vocabulário contendo 4000 vocábulos em concanim, portuguez, inglez, francez e hindustani, Silvester´s Press, Bombay, 



Revista da Casa de Goa 13II Série - Nº 19 - 2022

Artigos Originais | Original Articles

156 pp., 1893.

FRIAS, Roberto. Compêndio de Chimica, Tip. José de Sousa & Irmão, Porto, 323 pp., 1891.

GOMES, Aleixo. Civilização dos Súmeres na Índia. Palestra aos alunos da 6ª e 7ª classes do Liceu Central Afonso de Albuquerque, 
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_______. Elementos de Geometria, Nicol’s Printing Press, Bombay, 16 pp., 1898.
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_______. História Natural. Zoologia, redigida em conformidade com o programma official dos lyceus, Imprensa da Universidade, 
Coimbra, 328 pp., 1878.
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LOBO, Salvador. Compêndio da Mythologia oferecida à mocidade estudiosa de Goa, Imprensa Nacional, Nova Goa, 65 pp., 1862.

LOPES, António. A Escola Médico-Cirúrgica de Goa, Imprensa Nacional, Goa, 124 pp., 1959.
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MENEZES, Bruno. Vade mecum do seminarista, Tip. Rangel, Bastorá, 76 pp., 1923.
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NAIQUE, Datarama. Português Xikxaka. Método para estudar português, Tip. Sadananda, Nova Goa, 152 pp., 1922.
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_______. Vocabulário concani-português-inglês para estudantes, Tip. Rangel, Bastorá, 44 pp., 1918.

_______. Arte de saber ler para as crianças, Tip. Rangel, Bastorá, 16 pp., 1922.

_______. Auxiliar para o estudo da zoologia da 2ª classe do Liceu, Tip. Rangel, Bastorá, 18 pp., 1922.
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para o uso das escolas paroquiais deste Estado, Tip. Rangel, Bastorá, 20 pp., 1914.

_______. Harpa Celeste. Álbum de cantos religiosos, coligidos para o uso das escolas paroquiais, Tip. Rangel, Bastorá, 68 pp., 1918.
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_______. A língua concani. As suas conferências e a acção portuguesa na sua cultura, Tip. Rangel, Bastorá, 70 pp., 1953.

SANVORDENCAR, Balcrisna. Educação e instrução nas Novas Conquistas, Tip. Rau & Irmãos, Nova Goa, 9 pp., 1927.

SANTIMANO, António. Compêndio dos elementos das poesias latina e portuguesa, Imprensa Nacional, Nova Goa, 84 pp., 1846.

_______. O menino da eschola, Imprensa Nacional, Nova Goa, 50 pp., 1847.

SEQUEIRA, Clímaco. Récita infantil da Escola Primária Oficial ‘Agostinho Vicente Lourenço’ a favor da sua Caixa de Beneficência, 
Tip. Progresso, Margão, 19 pp., 1952.

SILVA, Carlos. Biblioteca do Liceu Nacional de Nova Goa. Catálogo por ordem alfabética dos livros impressos e manuscritos 
existentes nesta biblioteca, Imprensa Nacional, Nova Goa, 159 pp., 1914.

SOARES, Venceslau. Primeiros passos da linguagem e conversação, Tip. Rangel, Bastorá, 78 pp., 1932.

_______. As novas tendências do ensino primário, Tip. Central, Nova Goa, 11 pp., 1934.

_______. Em matéria do ensino, Tip. Rego, Nova Goa, 174 pp., 1944.

_______. Luz da Infância, Tip. Central, Nova Goa, 102 pp., 1951.

_______. Jardins Escolas, Tip. Central, Cidade de Goa, 18 pp., 1954.
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SOUSA, Acúrcio de. Gramática Latina. Destinada para as escolas do seminário de Rachol e outras, Tip. Bragança & Cª., Nova Goa, 
160 pp., 1928.

SOUSA, Aniceto de. Um novo vocabulário em inglez, portuguez e concanim, vulgar em Bardez, Imprensa Nacional, Nova Goa, 38 
pp., 1869.

SOUSA, Belarmino. Fraseologia portuguesa. 1500 frases das mais difíceis da literatura portuguesa. Sua explicação em português e 
concanim, Tip. Rangel, Bastorá, 169 pp., 1927.

_______. Livretinho de cartas fraseadas, Tip. Rangel, Bastorá, 32 pp., 1931.

SOUSA, Eduardo. Noções rudimentares da gramática portuguesa para o ensino primário em 25 lições, Tip. Rangel, Bastorá, 39 pp., 
1935.

_______. Noções rudimentares de geografia pelo método socrático, Tip. Rangel, Bastorá, 28 pp., 1940.

_______. O artificialismo nas escolas primárias do Estado da Índia, Tip. Popular, Mapuçá, 26 pp., 1948.

SOUSA, Filipe. Notícia histórica e legislação da instrucção pública, primária, secundária e superior na Índia Portuguesa, Tip. Cruz, 
Nova Goa, 22 pp., 1879.

_______. Subsídio para traducção e intelligencia da Eneida de Vírgilio, Imp. Indiana, Nova Goa, 154 pp., 1894.

SOUSA, João. Manual do clero para uso dos sacerdotes, seminaristas, mestres-capela e alunos das escolas paroquiais, Tip. Xavieriana, 
Pilar, 215 pp., 1944.

SOUSA, Joaquim. Suplemento à gramática portuguesa. Contendo a conjugação dos verbos, várias definições e a moral cívica, Tip. 
Rangel, Bastorá, 32 pp., 1920.

SOUSA, Martinho. O portuguez em todos os lares, Tip. Rangel, Bastorá, 22 pp., 1910.

_______. O monitor do meu pequeno ensino primário, Tip. Rangel, Bastorá, 24 pp., 1911.

SOUSA, Ubaldino. O ensino de inglês na Índia Portuguesa, Tip. Gomantaka, Margão, 30 pp., 1936.

SOUSA, Vicente. A agricultura na escola e campo, Tip. do Diário da Noite, Nova Goa, 133 pp., 1938.

VÁS, Francisco. Lições practicas para se apprender a falar e a escrever correctamente o idioma francez e a traduzi-lo com propriedade 
em portuguez. Offerecidas aos seus alunos, Imprensa Nacional, Nova Goa, 212 pp., 1860.

_______. Collecção de frases e diálogos familiares ou exercícios para a conversação portugueza e franceza, seguidos de provérbios, 
idiotismos e fábulas, Tip. do Ultramar, Margão, 88 pp., 1862.

VIEGAS, José. Rudimentos da grammatica portugueza, Tip. de A Índia Portugueza, Orlim, 100 pp., 1892.

________. Selecta escolar ou themas graduados para exercícios de leitura e analyse nas escolas primárias, Imprensa Nacional, Nova 
Goa, 1901.

________. Instrucção Primária. Leituras correntes coligidas de vários livros escolares e adaptadas ao ensino dos meninos de Goa, 
Imprensa Nacional, Nova Goa, 128 pp., 1902.

XAVIER, Carlos. Development of Sports and Games in Goa, Daman & Diu, Pangin, 285 pp., 1976.
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Valentino Viegas

Editor Associado e Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal

Associate Editor and Founder Member of Casa de Goa, Portugal

NÓTULAS SOBRE A REVISTA DA CASA DE GOA

COMMENTS ON THE REVISTA DA CASA DE GOA

1. Contextualização da Revista

Quando em 1962 cheguei a Lisboa, vindo de Goa, 
outros conterrâneos me tinham antecedido mas foi, 
sobretudo, a partir do mês de Dezembro de 1961 
que numerosos goeses, damanenses e diuenses 
desembarcaram na costa mais ocidental da Europa, 
por razões sobejamente conhecidas.

Desde o início, muitos deles sentiam a necessidade 
de criar um centro multifuncional, que pudesse servir 

como polo aglutinador, com o objectivo primordial de 
fazer vincar bem a sua identidade própria e interpretar 
a essência dos seus anseios culturais.

Nesse sentido, as primeiras tentativas, então 
efectuadas, para criar uma Casa que representasse o 
sentir dos deslocados do Estado Português da Índia, 
depressa morreram à nascença não só porque as 
figuras mais destacadas não reuniam os consensos 

Resumo
O artigo é um estudo resumido das 86 publicações da Revista da Casa de Goa, desde a primeira, datada de Dezembro 
de 1989, até à presente data.
Contextualiza o nascimento, indica os objectivos, cronologia, periodicidade e vicissitudes. Com o tempo, foi 
modificando para Edição Especial do Boletim Informativo; Boletim da Casa de Goa, II Série; Revista da Casa de 
Goa, Nova Série, denominada Dekh; Revista da Casa de Goa, com o subtítulo “Associação de Goa, Damão e Diu”; 
Newsletter, com o título Casa de Goa e subtítulo Portugal; Boletim da Casa de Goa; e por fim Revista da Casa de 
Goa, II Série. 
Traça breves nótulas sobre cada um desse tipo de publicações, dá um tratamento mais diferenciado às últimas 
Revistas e retira uma conclusão mais abrangente e aprofundada de todas elas.

Abstract
This article is a short study of the 86 publications of Revista da Casa de Goa, from the first, dated December 1989, 
to the present date.
It contextualizes its birth, indicates the objectives, chronology, periodicity, and vicissitudes. Over time, it was changed 
to a Special Edition of the Newsletter; Boletim da Casa de Goa, Series II; Revista da Casa de Goa, Nova Série named 
Dekh; Revista da Casa de Goa, with the subtitle “Association of Goa, Damão and Diu”; Newsletter, with the title 
Casa de Goa and subtitle Portugal; Boletim da Casa de Goa; and finally Revista da Casa de Goa, II Series.
The article outlines brief notes on each of these types of publications, provides a differentiated focus on the latest 
issues and draws a more comprehensive and in-depth conclusion from all of them.
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necessários, como também porque, entre os recém-
chegados, muito rapidamente, uns procuraram 
refazer as suas vidas, embarcando, sobretudo, para 
Moçambique e Angola, enquanto outros foram 
convocados para a prestação do serviço militar, 
tendo sido mobilizados para as diversas províncias 
ultramarinas.

Posteriormente, no seguimento da revolução 
de 25 de Abril de 1974, iniciou-se o processo 
de descolonização e aos deslocados que tinham 
permanecido em Portugal, em ondas sucessivas, 
juntaram-se os retornados, até então separados por 
força das circunstâncias.

Uns e outros, amadurecidos com o tempo e portadores 
de experiências distintas, juntaram esforços para 
transformar o sonho, que sempre os acompanhou, 
em realidade palpável e, após numerosas reuniões 
exploratórias, em 17 de Maio de 1987, decidiram 
dar corpo ao projecto e criar a Casa de Goa, cujos 
Estatutos foram registados, em acto notarial, no 
dia 15 de Julho de 1987, tendo sido ratificados, por 
unanimidade e aclamação, em Assembleia Geral da 
Casa de Goa, realizada em 29 de Novembro de 1987. 

2. Criação da Revista, seus objectivos, cronologia, 
periodicidade e vicissitudes

Em cumprimento da alínea a) do n.º 2, do artigo 3 do 
Regulamento Interno e em conjugação com o primeiro 
objectivo do artigo 4 dos Estatutos, a Direcção 
necessitava de criar uma Revista periódica, que devia 
tratar matérias históricas e culturais relacionadas com 
os fins da instituição, com vista a promover acções 
conducentes à preservação da identidade da cultura 
de Goa, Damão e Diu.

Em sua conformidade nasceu o n.º 1 da revista Goa, 
trimestral, com o subtítulo “Órgão de Divulgação 
Cultural da Casa de Goa”, em Dezembro de 1989.

Porém, por motivos vários, sobretudo de natureza 
financeira, a sua periodicidade esteve longe de ser 
cumprida:

Assim, em Março/Junho de 1990, saíram, em 
conjunto, os n.ºs 2 e 3; em Dezembro de 1990, o n.º 4; 
em Março/Junho de 1991, os n.ºs 5 e 6; em Janeiro de 
1993, o n.º 7; e em Março de 1994, o n.º 8.

Como a publicação seguinte estava demasiado 
atrasada, criou-se a II Série.

Em Janeiro de 1996, foi publicado o n.º 1; em 

Dezembro de 1996, o n.º 2; em Julho de 1997, o n.º 
3; em Dezembro de 1997, o n.º 4; e em Abril de 2000, 
o n.º 5.

Ou seja, sendo uma revista trimestral, se as contas 
não me falham, de Dezembro de 1989 a Abril de 
2000, deviam ter sido publicadas 41 revistas, contudo 
só foram publicadas 11, todas sob a direcção de Vasco 
Monteiro.

Durante todo o ano de 2001 não foi publicada 
nenhuma revista, mas apenas uma Edição Especial do 
Boletim Informativo no mês de Novembro.

Por crónica falta de verbas, de colaboradores 
regulares, ou por outras razões que me escapam, a 
Direcção então em funções, decidiu substituir a revista 
por boletim, talvez por este poder ser considerado 
menos exigente que uma revista.

Dessa maneira iniciou-se a publicação do Boletim 
da Casa de Goa, II Série, bimestral, dirigido pela 
Direcção, com 18 números, tendo os últimos três 
o subtítulo de “Associação de Goa, Damão e Diu”, 
assim distribuídos: n.º 1, datado de Jan/Fev 2002; n.º 
2, Mar/Abr 2002; n.º 3, Mai/Jun 2002; n.º 4 Jul/Ago 
2002; n.º 5, Set/Out 2002; n.º 6, Nov/Dez 2002; n.º 
7, Jan/Fev 2003; n.º 8, Mar/Abr 2003; n.º 9, Mai/Jun 
2003; n.º 10, Jul/Ago 2003; n.º 11, Set/Out 2003; n.º 
12, Nov/Dez 2003; n.º 13, Março/Abril 2004; n.º 14, 
Abril /Junho 2004; n.º 15, Julho/Setembro 2004; n.º 
16, Outubro/Dezembro 2004; n.º 17, Janeiro/Março 
2005; n.º 18, Abril/Julho 2005.

Nos três Boletins da Casa de Goa subsequentes, 
mantém-se o subtítulo “Associação de Goa, Damão 
e Diu”, mas não consta como fazendo parte da II 
série: n.º 19, Agosto/Setembro 2005; n.º 20, Outubro/
Dezembro 2005; e o n.º 21, de Janeiro/Outubro de 
2006. 

Mais uma vez, fomos incapazes de cumprir 
os objectivos programados, pois, sendo dito, 
inicialmente, que o Boletim seria bimestral, de Janeiro 
de 2002 a Dezembro de 2006, tínhamos que publicar 
sessenta números e só publicámos vinte e um.  

Iniciámos o ano seguinte com regresso ao formato de 
Revista, mas desta vez sem menção de periodicidade. 

Assim, em Junho de 2007 saiu o n.º 1 da Revista 
da Casa de Goa, Nova Série, denominada Dekh; em 
Setembro o n.º 2; em Janeiro de 2008, o n.º 3 e em 
Novembro o n.º 4, todos sob a direcção de Aristides 
Meneses.

Seguidamente, tendo tomado posse outra Direcção, 
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regressou-se ao título de Revista da Casa de Goa, 
com o subtítulo “Associação de Goa, Damão e Diu”.

O número 1 foi publicado em Outubro de 2010; 
o n.º 2, em Maio de 2011; e o n.º 3, em Dezembro 
de 2011. As três revistas foram coordenadas por 
Valentino Viegas.

A partir daqui, as publicações deixam de ter o 
suporte em papel para ser digital e on-line.

Meses depois, por ocasião do 25.º aniversário 
da fundação da Casa de Goa, a Direcção criou a 
Newsletter, com o título Casa de Goa e subtítulo 
Portugal, para substituição temporária da Revista 
da Casa de Goa, onde, debaixo do símbolo da nossa 
Casa, continuava a constar o dizer “Associação de 
Goa, Damão e Diu”.

O n.º 1 teve a datação de Junho/Julho de 2012; o n.º 
2, Agosto/Outubro de 2012; o n.º 3, Nov. 2012/Jan. 
2013, e o n.º 4, Novembro/Dezembro de 2013. 

Em seguida, os novos corpos sociais, sob a 
Direcção de Edgar Valles, substituíram a Newsletter 
por Boletim da Casa de Goa.

O primeiro número está datado de Outubro/
Novembro de 2014; o segundo, de Dezembro de 2014/
Janeiro 2015; o terceiro de Fevereiro/Março de 2015; 
o quarto de Abril/Maio de 2015; o quinto de Junho/
Julho de 2015; o sexto de Setembro/Outubro de 2015; 
o sétimo de Novembro/Dezembro de 2015; o oitavo 
de Janeiro/Fevereiro de 2016; o nono de Março/Abril 
de 2016; o décimo de Maio/Junho de 2016; o décimo 
primeiro de Julho/Agosto de 2016; o décimo segundo 
de Setembro/Outubro de 2016; o décimo terceiro 
de Novembro/Dezembro de 2016; o décimo quarto 
de Janeiro/Fevereiro de 2017; o décimo quinto de 
Março/Abril/Maio de 2017; o décimo sexto de Junho/
Julho de 2017; o décimo sétimo de Agosto/Setembro/
Outubro de 2017; o décimo oitavo de Novembro/
Dezembro; e o décimo nono de Janeiro/Fevereiro de 
2018.

Contudo o vigésimo de Março/Abril/Maio/Junho/
Julho de 2018, já é sob a direcção de Vasco Soares da 
Veiga; o vigésimo primeiro de Setembro/Outubro de 
2018; o vigésimo segundo de Novembro/Dezembro 
de 2018; o vigésimo terceiro de Janeiro/Fevereiro de 
2019; e o vigésimo quarto de Março/Abril de 2019, 
são dirigidos por Manuel Vieira Pinto. 

É de saudar a periodicidade desse novo Boletim 
que, sem ter prometido, foi publicado, regularmente, 
de dois em dois meses, excepto com a junção de três 

meses, em dois casos, e de quatro meses em um único 
caso.

Após essa passagem pelo Boletim, regressou-se, 
definitivamente, para a Revista da Casa de Goa, II 
Série.

O n.º 1, datado de Maio/Dezembro de 2019 e o n.º 
2, de Jan/Fevereiro de 2020, tiveram a direcção de 
Ana Paula Guerra, e os números subsequentes de 
Vasco Soares da Veiga.

Salienta-se que, sendo a revista bimestral, afora 
o primeiro número, até agora, todos as restantes 
dezassete têm sido publicadas, regularmente, de dois 
em dois meses.

3. O palpitar da Casa de Goa nas primeiras 
publicações, com excepção das Revistas da Casa 
de Goa II Série

Gostaria que alguém fizesse o estudo conjunto 
das oitenta e seis publicações da Casa de Goa, 
saídas até à presente data, assim como das próximas 
que se irão seguir. Será um trabalho árduo, mas 
merece ser efectuado. Só o estudo das capas daria 
excelentes artigos. Da minha parte, nestas nótulas, 
necessariamente breves, vou dividir essas publicações 
em dois grupos: as Revistas da Casa de Goa, da II 
Série, e as publicações anteriormente efectuadas.

a) No editorial da primeira revista, Goa, Vasco 
Monteiro considera-a “tribuna privilegiada para a 
divulgação da nossa herança cultural”. 

Se lermos apenas os editoriais, entre diversos outros 
aspectos, podemos sentir o palpitar das preocupações 
que acompanhavam os fundadores e os sócios da 
Casa de Goa, o desejo de convocar os jovens para 
uma participação mais activa e a evolução da própria 
Casa de Goa.

Constata-se que a herança cultural goesa encontra-
se plasmada em diversos artigos, onde participaram 
vários autores, com colaborações distintas, de acordo 
com a sua área de especialidade, designadamente: 
Carretas, Aja Waalwijk, António de Sousa Franklin, 
Carmo Azevedo, Carmo Vaz, Edgar Valles, Eugénio 
Viassa Monteiro, Filipe Monteiro, Francisco de Sá, 
Francisco Ferreira Martins, Francisco Xavier de 
Menezes, Glória Firmino, Grahapati Patwardan, 
Hector Fernandes, Jorge Ataíde Lobo, Jorge de Abreu 
Noronha, José António Ismael Gracias, José Hermano 
Saraiva, José Manuel Graça Dias, José Maria de 
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Quadros e Costa, José Nicolau Gomes de Oliveira, 
Liladar Marchand, M. C. de Lacerda, Maria de jesus 
dos Mártires Lopes, Mário de Gouvêa Pinto, Mário de 
Noronha, Narana Coissoró, Nuno Gonçalves, Nuno 
Gonçalves Jr., Olivinho Gomes, Peter Lobo, Plínio 
d’Ano, Rosário Pinto, Rui Simões, Salinho da Silva, 
Susana Sardo, T. R. Pegado e Silva, Valentino Viegas, 
Vasco Monteiro, Vassanta Tambá e Vernencar. 

b) A Edição Especial do Boletim Informativo de 2001 
foi inteiramente dedicado à instalação e inauguração 
da Casa de Goa no Baluarte do Livramento.

c) Os outros 21 Boletins tiveram a participação de 
dezenas de colaboradores, cujos nomes e respectivos 
trabalhos dispenso de enumerar.

O seu primeiro editorial informa que deseja ser “um 
vínculo de comunicação privilegiado da Direcção 
com os Sócios e, não menos importante, dos Sócios 
entre si”. 

Optou-se por rubricas fixas e variáveis, convidando 
dois sócios como colaboradores anuais permanentes, 
e foram criadas rubricas como “uma página aberta à 
contribuição livre dos sócios”, “de Goa e da Diáspora”, 
“Página de e para os jovens”, “Entre Nós”, e “Palavra 
das outras Associações de Goeses, Damanenses e 
diuenses”. 

d) Dos quatro números da Revista da Casa de Goa, 
denominada Dekh, que em sânscrito significa “o 
exemplo”, um é inteiramente dedicado à Convenção 
da Diáspora Goesa, que decorreu nos dias 15, 16 e 
17 de Junho de 2007, em Lisboa, e representou um 
dos pontos mais altos das comemorações do vigésimo 
aniversário da fundação da Casa de Goa. 

Além de outras matérias relevantes tratadas nessas 
quatro revistas, é de salientar que o Museu da Casa de 
Goa ganhou nova vida e a exposição das obras de arte 
abrilhantaram várias paredes da nossa Casa. 

e) As publicações em suporte de papel vão terminar 
com as últimas três Revistas da Casa de Goa, 
“Associação de Goa, Damão e Diu”.

Em nota editorial do primeiro número escreve 
Narana Coissoró: “a nova revista da Casa de Goa, 
dotada com o Coordenador que é membro da Direcção 
e com o Conselho Redactorial, assume a natureza 
diversa de um mero repositório de eventos ocorridos 
na Casa de Goa, para passar a ser um fórum de troca 
de ideias sobre a cultura goesa e os fins próprios da 
Casa de Goa.” 

No segundo editorial acrescenta: “Neste número 

o leitor encontrará textos de autores conhecidos e 
consagrados nos estudos sobre Goa, apresentados 
não como provas de erudição - que pela sua qualidade 
todos os autores poderiam fazê-lo – mas são pequenos 
ensaios, simples para leitura rápida, sem perder a 
riqueza do conhecimento e a elegância da prosa”.

De entre esses textos, saliento “Olhares sobre 
Goa. A influência Portuguesa em Goa (1510-1961)” 
de Percival Noronha, que residia em Goa e era 
apaixonado por Portugal e pela História Portuguesa, 
e um outro texto, muito mais singelo, sobre a 
homenagem prestada na Casa de Goa ao Sócio 
Fundador n.º 1, primeiro presidente da Direcção da 
Casa de Goa, Coronel Eugénio de Oliveira (“Genito”). 
Infelizmente, os dois partiram, mas não nos deixaram, 
porque a luz perene de um, irradiada a partir de Goa, e 
de outro, em Portugal, continuam a iluminar-nos com 
os seus faróis resplandecentes, por serem brilhantes 
representantes da simbiose cultural indo-portuguesa. 

f) Das quatro Newsletters, Casa de Goa - Portugal, 
a primeira dedica-se à celebração do 25.º aniversário 
da fundação da Casa de Goa, a segunda à semana 
da cultura indo-portuguesa em Lisboa, a terceira e a 
quarta dá a palavra aos Presidentes da Assembleia-
Geral da Casa de Goa. As quatro abordam também 
temas que são comuns às Revistas, Newsletters e 
Boletins.

g) Nos Boletins, dirigidos por Edgar Valles, é feito o 
balanço dos cem dias da nova direcção, assegurando 
que irá actuar sob o lema “Por uma Casa de Goa 
para todos”. Foca reuniões de trabalho havidas com 
entidades oficiais em Goa e em Moçambique; os 
protocolos assinados com a Junta de Freguesia de 
Estrela, o Grupo “A Farmácia” e Indo Portuguese 
Friendsihp Society, com sede em Pangim; os esforços 
feitos para concretizar a abertura do projectado 
museu; Comemorações do 30.º Aniversário da 
Casa de Goa, com eventos a decorrer ao longo 
do ano, designadamente, exposições, colóquios, 
conferências, debates, homenagens, espectáculos; 
Conferência Internacional sobre a Goa actual, com 
a presença do Primeiro-ministro de Portugal, Dr. 
António Costa; participação na bienal de Lusofonia, 
em Odivelas; visita à Casa de Goa do Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina; 
trinta anos da Casa de Goa em Exposição Fotográfica; 
ciclo de tertúlias organizadas por António Faria e 
Henrique Machado Jorge; a Comemoração do 30.º 
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aniversário da Casa de Goa que culminou com o 
grande espectáculo do EKVAT no teatro Rivoli. 

h) Os cinco Boletins finais, da responsabilidade 
da nova Direcção de Vasco Soares da Veiga, dá 
continuidade aos temas habitualmente versados nas 
publicações da Casa de Goa.

4. As Revistas da Casa de Goa II Série

Exceptuando as primeiras duas Revistas da Casa 
de Goa da II Série, como foi referido, as restantes 
dezasseis têm a direcção do presidente da Direcção, 
Vasco Soares da Veiga.

Foi após uma reunião de trabalho tida com a 
presença do vice-presidente da Direcção, José 
Rodrigues, que José Filipe Monteiro, Luís Pereira da 
Silva e Valentino Viegas, como membros do Conselho 
Editorial, propuseram reorganizar a Revista de forma 
a dar-lhe maior visibilidade nacional e internacional.

Obtida a concordância da Direcção, das tradicionais 
três publicações da Casa de Goa, Revista, Boletim e 
Newsletter, foi decidido manterem-se duas, mas em 
separado, a Newsletter e a Revista, com objectivos 
distintos: a primeira, sem periodicidade regular, a ser 
publicada de acordo com a necessidade da divulgação 
das matérias versadas, tanto da Casa de Goa como de 
outras instituições, e a Revista, bimestral, a ter como 
objectivo primordial, estatutariamente consignado, 
a preservação da identidade das culturas de Goa, 
Damão e Diu.

Embora as publicações nunca fossem restringidas 
apenas aos goeses, damanenses e diuenses, moradores 
em Portugal, foi acordado pedir, expressamente, a 
colaboração não só dos residentes na diáspora, como 
também de todos os sócios e simpatizantes que, não 
sendo naturais do antigo Estado Português da Índia, se 
identificassem com os objectivos culturais constantes 
nos Estatutos da Casa de Goa, com a finalidade de 
captar mais leitores e, sobretudo, novos autores.

Daí a necessidade de a Revista ser bilingue, em 
português e inglês, e às vezes trilingue, por haver 
colaboradores a escrever em kônkânní (concani, 
língua materna de Goa), todavia, traduzidos em 
português.

De entre as normas definidas e mencionadas em 
todas as Revistas, salienta-se a basilar, isto é, os 
artigos devem versar temas relacionados com a 
investigação, preservação e divulgação da identidade 

cultural de Goa, Damão e Diu. Embora se pugne pela 
qualidade, diversidade e equilíbrio, é dada prioridade 
aos artigos originais, baseados na investigação sobre 
o antigo Estado Português da Índia.

Em consequência da dinâmica do seu 
funcionamento, Óscar de Noronha (residente em Goa), 
foi convidado a fazer parte do Conselho Editorial, e 
como colaboradores residentes Armand Rodrigues 
(Canadá), Celina de Vieira Velho e Almeida (Goa), 
Francisco de Purificação Monteiro (Portugal), Joe 
D’Souza (Goa, recentemente falecido) e Mário Viegas 
(Portugal). E como consultor de relações públicas foi 
convidado Manuel Vieira Pinto (Portugal).

Após elogiar a qualidade da Revista, Marianita 
Paiva, responsável pela “Rare Books Section of 
Central Library”, solicitou que ela fosse enviada 
a essa instituição pública, sita em Pangim, para ser 
disponibilizada aos leitores em versão impressa. Por 
sua vez Frederick Noronha, grande divulgador de 
Goa, pediu autorização para difundir a Revista pelo 
fórum Goanet, que tem mais de um quarto de século 
de existência e milhares de assinantes da diáspora 
goesa. 

Destaca-se ainda a parceria oficial, criada entre a 
Revista e The Global Goan, que pugna também pela 
defesa do nosso principal objectivo estatutário. Trata-
se de uma revista mensal, publicada em Melburne, 
Austrália, difundida a duzentos mil leitores. A 
colaboração inclui a partilha de artigos, com óbvia 
autorização dos autores, e a divulgação, em cada uma 
das revistas, dos números mais recentes publicados 
pela revista parceira.

Desde os primórdios da criação da II Série da 
Revista, a ligação com Óscar de Noronha, em Goa, 
revelou ser benéfica e enriquecedora, daí que não seja 
de surpreender a colaboração institucional e parceria 
com os programas radiofónicos de Renascença Goa, 
por ele dirigidos e apresentados, com o intuito de 
redescobrir e difundir a tradicional cultura indo-
portuguesa.

No presente, com a publicação de dezoito revistas 
da II Série, atingiu-se o terceiro aniversário. Parece-
me que, citando o nome dos colaboradores não 
residentes em Portugal, se pode comprovar que, 
pelo menos, uma das apostas, foi ganha. Quanto às 
outras, os leitores dirão de sua justiça. Os sessenta e 
seis colaboradores granjeados estão assim espalhados 
pelo mundo:
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Austrália: Avito Peres da Costa, Salus Correia e 
Samir Heble.

Aústria: Sabine Frank e Miranda, Raphael de 
Miranda e Samuel de Miranda.

Brasil: Dino Miranda.  
Canadá: Armand Rodrigues, António Fonseca e 

Marilyn Rodrigues. 
Damão: Henriqueta de Brito. 
Estados Unidos: António Gomes, Gilbert Lawrence, 

Philomena Lawrence, João Manuel Pacheco de 
Figueiredo (John M. de Figueiredo), Gayle Zulema 
de Miranda e Victor Rangel Ribeiro.

Goa: Óscar de Noronha, Celina de Vieira Velho 
e Almeida, Ralph de Sousa, Bicaji Ganecar, Dhruv 
Usgãocar, Joe d’Souza, Shastri Rodrigues Rebelo, 
Damodar Mauzó, José Maria Miranda, Caetano 
Mascarenhas, Paul Fernandes, Fernando Velho, 
Jaime Rangel, Maria Ana Barbosa Noronha e 
Costa, Mousinho de Ataíde, Pratapananda Naik, S. 
J., Aristides Álvares, Erwin de Sá, Fátima Miranda 
de Figueiredo, Francisco Colaço, Joaquim Loiola 
Pereira, Magen Gilmore e Miranda, Margarida 
Távora, Miguel Cotta, Raul de Miranda, Rishaad de 
Miranda, António Lobo, Chinmay Ghaisas, Damodar 
Ghanekar, Madhav Borcar, Sanjiv Verencar, Dinar 
Prabhu Chodnekar, Leslie St. Anne, Mahableshwar 
Sail, Jess Fernandes, Francesca Cotta, Radharao F. 
Gracias e Srushti Prabhudessai.   

Irlanda: Andrew Miranda.
Islândia: Rajan P. Parrikar.
Mumbai: Brian de Sousa, Sheela Kolambkar e 

Gerard da Cunha. 
Reino Unido: Ivo de Noronha, Rene Barreto, 

Carmen Miranda, Robin Martins e Paulo Colaço Dias.

5. Conclusão

Com a concretização de oitenta e seis publicações 
da Casa de Goa podemos afirmar termos conseguido 
que o nosso sonho não fosse levado pelo vento.

Verifica-se que, como a maioria dos colaboradores 
estava muito mais interessada na História de Goa do 
que de Damão e Diu, as publicações espelham essa 
tendência generalizada, daí reflectirem sobremaneira 
a História de Goa, escassamente de Damão e menos 
ainda de Diu.

Constatamos que, os mais de meio milénio de anos 
vividos em comum por goeses e metropolitanos, não 

estão nem poderiam estar reflectidos, na sua verdadeira 
dimensão nos textos publicados, porque a realidade 
é tão rica e complexa que dificilmente pode ser 
captada, em palavras singelas, por colaboradores nem 
sempre especializados na multiplicidade das áreas do 
saber, cujo domínio é indispensável para se exprimir, 
de forma correcta e adequada, a complexidade dos 
séculos de história experienciados em conjunto.

Apesar dessa circunstância ímpar, a prevalência da 
sui generis identidade cultural goesa, distinta da Índia 
e de Portugal, está bem patente nos conteúdos.  

Procurar fazer uma síntese global de oitenta e seis 
publicações é uma tarefa ingrata e quase impossível 
de se concretizar, em espaço tão reduzido que os 
responsáveis da Revista atribuem, daí tocarmos, ao 
de leve, em alguns temas.

A identidade goesa está plasmada numa grande 
diversidade de artigos, entre outros, sobre a política, 
sociedade, economia, ecologia, herança cultural, 
raízes identitárias, monumentos e instituições 
icónicas, depoimentos de viajantes estrangeiros, 
apelos ao conhecimento da história milenária, o 
fascínio da terra, relacionamento entre Goa e a Índia 
e entre a Índia e Goa, goanidade, conferências, 
conversas francas, tertúlias, debates, colóquios, 
mesas redonda, comemorações, visitas, participação 
em outras instituições, homenagens, lançamento de 
livros, recensões críticas, tratamento da língua e cursos 
em kônkânníi (concani), literatura indo-portuguesa, 
lusofonia, emigração, imigração, diáspora, lendas e 
narrativas, livros, contos, imprensa, opinion poll e 
sua importância, eleições, defesa de valores éticos 
e culturais, ensino, educação, música, canções, 
folclore, poesia, paixões amorosas e casamentos 
miscigenados, santos populares, festivais, desporto, 
turismo, carnaval, casas típicas, várzeas, arroz, 
mangas, cajus, coqueiros, cenas da vida quotidiana, 
leis, organização judiciária, evolução sociopolítica, 
estudos das cidades, aldeias e lugarejos.      

Também vultos eminentes da política e da cultura 
goesa, indiana e metropolitana estão mencionados e, 
até certo ponto, estudados.

Pelo seu mediatismo, a música, a dança e o canto 
do Grupo Ekvât, Gamat Grupo Juvenil da Música da 
Casa de Goa, e o Suryá recebem o merecido destaque, 
particularmente, pela sua projecção nacional e 
internacional, o primeiro.

Na panóplia das matérias versadas, o cristianismo 
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e o induísmo ocupam papel significativo, sobretudo, 
o cristianismo, porque a maioria dos sócios da Casa 
de Goa é cristã. Daí a frequente presença de São 
Francisco Xavier, patrono de Goa, e de outros santos 
populares que o povo homenageia com missas, 
cânticos, ladainhas e festividades.

No que respeita às actividades mais diversificadas, 
menciono apenas algumas, de entre várias: para além 
das citadas conferências e lançamento de livros, temos 
o chá das cinco, os Momentos 4 P, os Momentos 4 S, 
exposições, baile de fim do ano, de carnaval, de rosas, 
e de saris, passeio pela toponímia goesa em Lisboa, 

visitas de estudo, workshop de gastronomia goesa, 
espaço de partilha de experiências, saraus culturais, 
peddy-paper, minicruzeiro no rio Tejo, sardinhada, 
churrasquinho na esplanada, festa de natal infantil 
e para seniores, dia de Goa, dia da Independência 
da Índia, almoços de confraternização e danças 
escocesas.   

Resta-me finalizar dizendo que, pela sua importância 
na afirmação dos valores identitários goeses, as 
publicações da Casa de Goa merecem ser lidas, 
divulgadas e patrocinadas.

Torrinha do Palácio de Damão (In: A. Lopes Mendes, A India 
Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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Ralph de Sousa

President of the Goa Chamber of Commerce & Industry. Goa

Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Goa. Goa

ROTA AÉREA PARA O PARAÍSO

SKYWAY TO PARADISE

India attained its independence in 1947, and a 
new government came into existence. Ever since 

then, an uneasiness started building up among the 
colonial powers that remained in the sub-continent. 
The Portuguese started getting uncomfortable as the 
years went by and in the year 1953 the takeover of 
Dadra and Nagar Haveli by the Indian Union was the 
turning point. The diplomatic relationship between 
India and Portugal soured to the extent that Mr. 
Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India 
imposed an embargo on the supply of all goods to the 
Portuguese enclaves in India. All the essential goods 
including groceries and food items that came from 
India stopped and the three enclaves Goa, Daman and 
Diu were left to fend for themselves.

Prior to 1955, travel to Goa from overseas countries 
was mostly by ships which used Marmagoa harbour 
as their port of call, and those who flew came into 
Bombay and then used the train to come into Goa. 
Marmagoa was a developed harbour with all facilities, 
and it took care of the passengers as well as the cargo 
ships that visited Goa. In 1887, Goa was connected 
with the Indian rail network, which facilitated the 
movement of passengers and goods to and fro from 
Goa. The Great Indian Peninsula Railway and the West 
of India Portuguese Railway signed an agreement 
which continued the tie up till 1902. The GIPR was 
replaced by the Southern Maharatta Railway, and this 
partnership continued till 1955. Thereafter the borders 
were sealed, and passenger travel and movement of 
goods became complicated and highly restricted. 

The Portuguese government had expected such 

problems sooner than later, and in 1951 on the 
invitation of the then Governor General Paulo Bénard 
Guedes, a technical mission from Portugal visited 
Goa, Daman and Diu to study the present condition of 
the existing air strips and suggest ways to make them 
serviceable and capable of receiving international 
flights. The first phase was to connect these three 
enclaves through an air corridor, and the second 
phase would be to upgrade the airstrips to receive 
international flights, which would handle passengers 
as well as cargo. Another study was made in 1953 
and suggestions for the upgradation of the airport 
were made by the Commander of the Air Transport 
Squadron, who undertook the feasibility studies.

The present situation necessitated a better and 
quicker connection not only between the Portuguese 
enclaves in India, but also to the rest of the world. 
Goods, food items, groceries and essentials were now 
required to be imported. Hence Goa’s international 
airline Transportes Aéreos da India Portuguesa or 
TAIP was created to address these necessities. The 
facilities to airlift supplies to Goa, Daman and Diu, 
were put in place at the three airports so that larger 
aircraft DC 4 Sky Master could land at these airports. 
The work was successfully completed and in May 1955 
the technical and maintenance team arrived by ship to 
Marmagoa and set up the required infrastructure and 
workshops, as a prelude to Goa’s first Heron British 
made aircraft to land in Goa. On the 10th of August 
1955, TAIP’s Havilland Heron with 14 passengers 
and cargo, made its maiden flight to Goa and landed 
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at the Dabolim Aeroporto General Bernard Guedes, 
named after the “architect” of this project. Thus, 
Goa’s own international airlines TAIP was born! The 
cockpit crew for the inaugural flight was headed by 
Major Solano de Almeida assisted by Capt. Palma 
Rego, Sgt. Simões Cardoso and 2nd Sgt. Desterro 
de Brito. Almost all the cabin crew, air hostesses and 
pursers of TAIP were recruited from Goa and were of 
Goan origin. 

TAIP commenced its operation connecting Goa, 
Daman and Diu, Karachi and Colombo, and later 
in 1960 there were regular flights between Goa and 
Beira and Laurenço Marques, the two cities in the 
Portuguese colony of Mozambique. Eventually Japan, 
Saudi Arabia and Timor were connected. Menezes 
Aero Transporte Limitada were the sole selling agent 
for TAIP and handled the reservations, ticketing and 
cargo of Goa’s international airline. 

The international European flight schedule from 
Goa was shared with TAP (Transportes Aéreos 
Portugueses), and the two airlines flew between Goa 
and Europe on alternate days. As the aircrafts of 1950s 
had a limited fuel capacity and were small in size, 
stops were made en route to the destination. Karachi, 
Beirut, Cairo, Damascus and Malta were the interim 
stops on the journey from Goa to Lisbon. There were 
times when the crew and passengers overnighted in 
Beirut, and this journey often took two days to be 
completed.

Besides the passengers, vegetables, fruits, food stuff 
and provisions were picked up en route from Beirut 
and flown into Goa. This was how Goa handled 
the embargo on essential goods imposed by the 
Government of India.

PIA, Pakistan International Airways, too had 
an operation in Goa as TAIP often offloaded its 
passengers at Karachi who were flown to Lisbon by 
PIA. Baboi Verekar Limitada were the sales agents 
for PIA in Goa. In the Goa office, two boys of Jewish 
origin managed Verekar’s office. Philip was the 
manager, while Douglas was the accountant; they 
came to Goa to set up the local PIA office. On the 
18th of August 1961, Adolf Fernandes joined Baboi 
Verekar at a tender age of 17 and rose to take charge 

of the ticketing section till 31st March 1962, when the 
PIA operations in Goa were suspended. Adolf has 60 
years’ experience in the travel and tour industry and 
still attends the office at his First Class Holidays in 
Panjim. Adolf then joined Indian Airlines in the first 
week of April 1962, where Simon Fernandes ex TAIP 
was already well entrenched in his saddle.

The construction and upgradatiom of the Dabolim 
airport was less complicated than those of the two 
smaller enclaves of Daman and Diu as infringement 
into the Indian airspace at take-offs and landings had 
to be avoided. This meant zero tolerance for mistakes. 
The TAIP pilots were thus trained and disciplined to 
adhere very strictly to the given routes as just outside 
the air corridors anti aircraft guns were stationed by 
the Indian authorities. 

Goa was the ‘headquarters’ of TAIP operations, 
overseeing the operations at Daman and Diu. Simon 
Fernandes, who was the chief accountant of the 
airlines, was based in Goa and flew to Daman and Diu 
every alternate week to tally the books and to train 
and guide the local staff. Simon, who lives in Panjim, 
was also very well-versed in staff and cargo handling 
and rose to be the CFO of TAIP in Goa, Daman and 
Diu.

The frequency of flights increased, and the fleet 
was expanded with larger aircraft’s like Vickers 
VC 1 Vikings, DC 4s and even DC 6, one of the 
largest aircraft’s of those days. It will be interesting 
to note that during these years, Air India operated 
Intercontinental 4 engine aircrafts, while Goa’s TAIP 
had much better, newer and larger DC 6 aircrafts!

In 1961, TAIP aircrafts were requisitioned to shift 
troops and materials from Lisbon to Angola, where 
the Portuguese faced problems with the locals fighting 
for independence. Towards the end of that year, with 
the takeover of Goa, Daman and Diu by the Indian 
Union in December 1961, Portugal lost its hold on its 
territories in India. 

Just before the Portuguese regime came to an 
end, TAIP aircrafts evacuated many a civilian from 
Goa to Portugal via Karachi. On 18th of December 
1961, when the Indian troops had marched into 
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and captured a better part of Goa, two aircraft one 
belonging to TAP and one of TAIP took off from the 
Dabolim airport, in spite of the runway being bombed 
the previous day. This was a sad moment for Goa, 
as the TAIP flight that left Dabolim airport on 18th 

December was the last flight of Goa’s international 
airline, an airline which, in a matter of six years, grew 
rapidly to own and operate seven aircrafts and carried 
15000 passengers till its operations came to an abrupt 
halt on that faithful day.

WANDERING AROUND THE NORTHERN LANDS (PART 1)

VAGUEANDO POR TERRAS DO NORTE (PARTE 1)

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

Quando sobrevoamos Goa, deparamos, sob as 
asas do avião, com um longo manto verde que 
nos preenche o olhar e povoa o imaginário com 
imagens paradisíacas que, perante elas, sentimo-nos 
arrebatados. 

Arrumadas as malas, Pangim é o centro donde 
partimos para o Norte. Abandonado o bulício das 
estradas, há sempre uma Goa bucólica à nossa espera. 
Encontra-se uma intimidade na natureza revestida de 
intensidade, uma força telúrica que encerra mistérios, 
um festim inspirador que convida a estar. O tempo 
ameno dá-nos uma brisa acariciadora, macia, que 
nos acompanha no nosso percurso em estradas 
estreitas e curvilíneas, que serpenteiam entre renques 
de coqueiros, mangueiras, cajueiros, e povoados 
emoldurados de vegetação densa e de cativantes 
praias. 

Candolim, nossa primeira paragem, consubstancia 
muitas índias. Estância ampla, arejada, limpa, 
percorrida desde o povoado por uma estrada 
escoltada por palmares que convida à contemplação. 

Na povoação, um rodopio de scooters, lambretas, 
bicicletas, carroças, riquexós, automóveis, vacas 
e peões, num cenário circense. Acrobacias, 
malabarismos, ziguezagues em harmonia caótica 
mantida por equilibristas experimentados que não se 
amedrontam com o frenesim sinistro. 

É o impacte necessário para nos ambientarmos 
à frenética Goa e circularmos mais tranquilos até à 
nossa próxima paragem, a cosmopolita Calangute, 
terra de uma ordem muito própria, nascida do acaso. 
Algazarra, regras sem regra, assentes num consenso 
pacificador que nasce inesperadamente e escapa ao 
olhar ocidental como se de uma improbabilidade 
se tratasse. Este quê de acidental que Goa e a 
Índia têm reforçam o charme, é desafiador na sua 
imprevisibilidade. 

Calangute é frequentada até ao nascer do sol por 
gente diversa, um farol que nunca se extingue. Ali, 
prolonga-se o dia e absortos todos se esquecem que 
existe noite para dormir. Quando o fazem, para além 
das unidades hoteleiras bem apetrechadas e modernas 



Figura 1. Complexo turístico Mandrém Beach Resort.
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existem outras mais simples. 
Na zona comercial, feira ou mercado, um manancial 

de produtos exóticos, com aromas e cores atraentes 
que enfeitiçam, mesmo os que não pretendem 
comprar. As pérolas gastronómicas potenciam esses 
aromas e, na hora da degustação, elas existem para 
serem encontradas. A diversidade impera, pronta 
a satisfazer o palato de cada um, num espetro que 
chega aos mais exigentes. Comida com qualidade, 
divina, capaz de nos fazer levitar e que raramente nos 
desilude. O tempo de espera é a paciência necessária 
para confraternizar com os sabores dos deuses. Ser 
impaciente nunca foi uma virtude, em Goa é um 
defeito exacerbado.  

Baga, uma praia contígua, é um sítio idílico, que 
além do rio, para os nostálgicos da cultura lusa e outros 
curiosos conta com a Casa Portuguesa, para passar 
uma noite agradável e ser recebido por “campinos 
ribatejanos”, ouvir fados e música portuguesa.  O 
proprietário - Francisco Rosário Agnelo Juveniano de 
Sousa, um advogado de profissão, gere o restaurante 
instalado numa casa com cerca de 300 anos, que 
foi de sua avó, Isabel Purificação de Sousa. Muitos 
portugueses encontram aqui o conforto do seu berço.

Na mesma linha das praias referidas, figura a famosa 
Anjuna, o lar dos hippies, que começaram a debanar 
Goa nos anos 60 (séc. XX). Nestas três praias, sentem-
se no seu mundo, criam a sua utopia e disfrutam-na 
como a imaginaram, inconformados com as regras da 
sua sociedade. 

Bastantes deles aqui vestem camisas indianas e saris 
(elas) e comem à mão. Dormem em qualquer lado 
e de qualquer maneira, separando os seus espaços. 
Também há quem arrende cabanas de pescadores, 

alegando que "isto está fora do planeta"...
Instalamo-nos numa esplanada ao lado de turistas 

de tronco nu, chapéus de palha na cabeça, e pele 
queimada. Abundantes no litoral goês, os bares 
abrem-se para o infinito e são autênticas plataformas 
de prazer. Todos bebericam sumos ou outras bebidas 
para matar o calor. 

Refeitos, retornamos à estrada. Circulamos sem 
muitos estorvos pelo asfalto ainda fresco das novas 
vias, arejadas e consolidadas da emergente rede de 
autoestradas que cobre todo o norte de Goa a partir 
de Mapuçá. 

Desviamo-nos para mais uma praia, a de Vagator, um 
oásis de mar com um palmar dobrado em veneração a 
tanta beleza.  Vislumbramos daqui o vetusto Forte de 
Chaporá (1617).  

Deixamos Bardez, atravessamos o rio Chaporá, e 
entramos na taluka (concelho) de Perném. 

Autênticos mares, os rios de Goa têm uma 
luminosidade deliciosa, de humores, ora serenos, ora 
revoltos, por vezes escuros, outras vezes, tocados 
aqui e além por lâminas de luz, brilham envoltos pelo 
compacto arvoredo, a perder de vista, na margem 
esquerda do rio. Ao longo da viagem a sua presença 
impõe-se e apazigua-nos a alma. 

Abeiramo-nos agora de Morjim, um pequeno 
lugarejo com uma praia quase deserta, uma faixa 
de areia exposta em direção ao norte da foz do rio 
Chaporá e apoiada tanto por pinheiros quanto por 
palmeiras. Contudo, precisa de mais cuidados na 
limpeza do local. 

Por outro lado, ao entrarmos nesta pequena vila, 
temos que ter cuidado com os nossos passos, porque 
este é um local de nidificação favorito para as tartarugas 
marinhas verde-oliva, uma espécie ameaçada de 
extinção. Contudo, as autoridades estão atentas e a 
lei protege estes répteis, que se nidificam ainda nas 
praias de Agonda e de Galgibag, em Canácona, sul 
de Goa.  

Belíssimo o quadro de aves diante do charmoso 
Mar Arábico. 

Nesta grande rota aportamos em Mandrém, ponto 
de luz em constelação de paraísos que é Goa. Menos 
conhecida, começa a ser cobiçada por jovens europeus 
que a frequentam com uma certa assiduidade. 
Desviamo-nos e vagueamos numa curta caminhada 
entre carreiros e arbustos com os turistas vis-à-vis, 
vestimenta simples, chinelas, mochila às costas, 



Figura 2. Botes sobre o areal.
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caminhando despreocupadamente, aparentemente 
sem rumo, como se estivessem em chão familiar, com 
elas de scooters com os bebés à ilharga. 

Antes das estâncias, entramos numa zona 
pejada de bem guarnecidas lojas de bugigangas, 
eletrodomésticos, roupas, panos multicores 
estampados de caras, animais, flores, oferecendo, 
ainda, serviços de telecomunicações, nomeadamente 
Internet, entre outros. Os forasteiros, voluntariamente, 
descalçam-se para entrar nesses espaços. 

Prosseguindo, entramos numa estrada de terra batida 
e somos surpreendidos por uma paisagem que parece 
suspensa. Arrumamos o carro antes de uma pequenina 
ponte, e, a pé, penetramos no complexo turístico - 
Mandrém Beach Resort - que faz fronteira com o rio 
Mandrém, de águas verde-escuras, tranquilas, onde, 
na foz, rastejam caranguejos. 

Os proprietários lembraram-se de tudo e instalaram 
grelhadores à beira-rio sob postes e com mesas. 

Entre rio e mar o hotel é um autêntico santuário para 
as mazelas dos corpos e do espírito.

Quando cai a noite, escura como breu, lâmpadas 
multicores penduradas em fios enroscando troncos de 
palmeiras alumiam o espaço. 

O hotel comporta mais de 25 quartos distribuídos 
por apartamentos e vivendas de um piso com casa 
de banho e ar condicionado, rodeados de alvas 
areias fofas. Bons serões escoam-se nas acolhedoras 
varandas sorvendo a brisa das noites. Ambiente de 
extasiar, perfeito para recuperar energias somente 
em contacto com a natureza onde não vigoram nem 
televisão nem rádio.  

Isolados num ponto alto, rodeados por majestosos 
coqueiros e uma imponente mangueira, paredões de 
pedra circundam a zona onde se integram restaurante 
e bar. Atmosfera serena. Só o sussurro das ondas do 
mar próximo quebra o silêncio. “Estamos no paraíso”, 
desabafo de duas parisienses que descobriram Goa 
por influência dum amigo fotógrafo que conheceram 
em Harvard. Fascinadas, repetiram a experiência três 
vezes. 

Acomodamo-nos numa espreguiçadeira que nos 
instalam entre arbustos, e defronte do rio, onde dois 

jovens turistas deslizam felizes em pranchas; e, sobre 
a ponte artesanal, unicamente para peões, outros 
jovens pescam. 

Na margem oposta, implanta-se, no lugar 
denominado de Ashiyana, um grande centro de 
ioga, forrado de vegetação, entre abundantes e 
exuberantes árvores, com destaque para a palmeira. 
Limpo, cuidado, tranquilo. Numa placa, à entrada, 
pede-se silêncio “para acalmar a sua mente e 
despertar para a sua paz interior” prolegómenos 
para uma massagem Ayurveda com ambições de o 
deixar no nirvana.  

Acalmado o espírito, é altura de nos deliciar com 
deliciosos e tenros lanhos, cajus com sal, coqueteies 
de feni, entre outras benesses.  É um crime diabolizar 
o corpo com estas iguarias, mas são irresistíveis. De 
manhã, o pequeno almoço ao relento, no jardim gizado 
por passadeiras de cimento, ladeadas de tapetes de 
relva miudinha, aparada e bem tratada. Palmeiras, 
cajueiros, mangueiras, roseiras e casuarinas compõem 
o cenário. 

Depois a praia, que exige uma caminhada pela área 
dunal. Botes sobre areal. Turista nua sorvendo o sol 
da tarde com mirones estáticos disfarçando o olhar.

Quando o sol se põe no horizonte, uma esfera 
dourada tingida de vermelho mergulha no Mar 
Arábico. A beleza seráfica desta imagem fotográfica 
não nos detém. Procuramos mais beleza. 
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REMEMBERING THE POET TOMÁS ANTÓNIO RIBEIRO
‘VELHA GOA’

‘VELHA GOA’

RELEMBRANDO O POETA TOMÁS ANTÓNIO RIBEIRO:

Tomás António Ribeiro nasceu em Tondela e 
viveu entre 1831 e 1901. Formou-se em Direito, 

em Coimbra, exerceu a advocacia durante pouco 
tempo, pois dedicou-se à carreira política, tendo 
sido secretário-geral do governo da Índia Portuguesa 
e embaixador de Portugal no Brasil. Para além 
dos cargos que desempenhou, cultivava a escrita, 
tornando-se um escritor conceituado: poeta, prosador 
e jornalista. Interessa, pois, contextualizar a posição 
do autor no espaço e na época da sua missão em Goa 
e definir o tema do texto a abordar, para um melhor 
enquadramento do leitor. Na sua vertente poética, o 
poema Velha Goa dá-nos uma visão sobre o espaço 
e o tempo e é um contributo para integrar o autor no 
movimento literário português.

O historiador e sociólogo Oliveira Martins, em 
1880, apresentou uma reflexão sobre “as colónias do 
Oriente”, referindo o papel de Portugal em termos 
futuros e não esquecendo as obras e as marcas dos 
portugueses que por lá passaram: 

Aliená-las [Goa, Macau e Timor] formalmente 
seria criar sem motivo uma destas questões, em 
que as ocas frases dos jornais levantam uma 
agitação prejudicial, explorando sentimentos – 
o padrão das nossas conquistas, o monumento 
das nossas glórias, a terra de Albuquerque, 
a gruta de Camões, etc. Tais dizeres, sem 
valor económico, têm, porém, um valor 

moral, enquanto há patriotismo e sentimento 
de solidariedade histórica; e os estadistas, 
embora como críticos reconheçam o vazio das 
frases, têm de supor que, se há nação, tem de 
haver sentimentos patrióticos. (Martins 1880: 
184-185)

Com base neste excerto, constata-se que não seria 
legítimo esquecer as glórias dos portugueses e o 
seu passado histórico e linguístico no Oriente, num 
decisivo momento de anexação territorial, pois havia 
laços de união cultural criados em comum, como 
salientou Hespanha (1999): […] demonstração 
e […] inculcação doutrinais, desde a ideologia 
imperial quinhentista, passando pelo messianismo 
quinto-imperialista de Seiscentos, até aos projetos de 
redenção imperialista dos finais do século passado e 
às amenidades luso-tropicalistas dos meados deste. 

 Afonso de Albuquerque, em 1511, conquistou 
Malaca e, em 1515, Hormuz, tendo passado Goa a 
representar a capital do vice-reino português na Ásia. 
Para além de Goa, fizeram parte do Estado Português 
da Índia Damão e Diu – estados que foram ocupados 
em 19 de dezembro de 1961, embora esta ocupação 
não tenha sido reconhecida por Portugal até 1974. 
Nestes longos anos de História comum, muitas elos 
ficaram a unir os territórios e o orientalismo é visível, 
sobretudo, através da literatura e da religião. 
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Os poucos [poetas] que vagueiam e se definham 
por longínquas regiões, se acaso escrevem em 
verso, é sempre para cantar a pátria ausente, para 
se enternecerem (os portugueses) ante as ruínas da 
antiga grandeza da pátria e, sobretudo, para dar 
desafogo à irremediável tristeza que os punge. E se 
na reduzida obra poética colonial desses escritores – 
Tomás Ribeiro, Alberto Osório de Castro, Fernando 
Leal (este último nascido na Índia, mas nem por isso 
menos exilado ali, português como era pelo sangue 
e pela educação) – se encontram dispersos alguns 
traços fulgurantes de exotismo, é só para tornar mais 
pungente pela evocação do meio hostil e inadequado 
pela sua estranheza à perfeita floração das almas – a 
impressão geral de tristeza – da irremissível tristeza 
de todos os exílios. (Pessanha:304)

Os estudos historiográficos revelam que o espaço 
goês alargou as suas dimensões e, com este aumento 
demográfico, uma grande parte da população, sem 
um passado de ligação ao domínio europeu, passou 
a professar o hinduísmo, havendo, no início do séc. 
XX, um equilíbrio entre católicos e hindus, gerando 
uma diluição de laços com o passado português. A 
convivência de vários povos (não esqueçamos que 
para além da goa portuguesa houve a goa inglesa), a 
proliferação de novas crenças e simbologias traduzem-
se em rituais que influenciam a vida individual e 
social. Considerando os pressupostos evocados, o 
poema de Tomás Ribeiro dá-nos uma cosmovisão da 
Velha Goa. 

VELHA GOA

Eis a cidade morta, a solitária Goa
seus templos alvejando num palmar enorme!

Eis o Mandovy -Tejo, a oriental Lisboa,
onde em jazigo régio imensa glória dorme

Jaz em tristeza imersa a tétrica cidade!
O turbilhão dourado, o estrondear da festa
envolve-os em seu corpo a mística saudade
e abisma-os no mistério a pávida floresta.

Nós somos do passado a tímida memória
buscando os seus avós no palmeiral funéreo

que apenas sobredoura um ténue alvor de glória
como de fátua luz se esmalta um cemitério.

Tomás Ribeiro

Desde jovem, o poeta ouvia falar desse território, 
porque o avô passara lá dois anos – dois anos em 
serviço militar, longe da família e cheio de saudades 
– e, agora, chegado a Goa, o poeta cumpre um 
sonho seu e do avô: o de reconhecer um pouco do 
seu passado. Partiu com uma missão na bagagem 

e com um itinerário a cumprir e, assim, entrou na 
Velha Goa. No primeiro verso, refere uma cidade 
“morta” e “solitária”, recorrendo a dois adjetivos: o 
primeiro posposto ao nome e o segundo anteposto, 
conotando uma maior subjetividade ao estado em 
se encontrava Goa. No segundo verso, o cenário é 
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exótico, onde sobressaem os templos que causam uma 
certa admiração e perplexidade no sujeito poético, 
traduzido no recurso ao ponto de exclamação. Essa 
mesma atitude expectante continua no verso seguinte, 
na repetição do advérbio “eis”, permitindo contrapor 
os rios Mandovy - Tejo e aproximar Lisboa com 
Goa “a oriental Lisboa” onde repousam as cinzas do 
glorioso passado, relembrando a conquista de Goa. 
De salientar que o vocabulário tem características 
românticas, conforme evidenciam alguns termos 
(morta, solitária, jazigo, jaz, tristeza, tétrica, saudade, 
floresta, funéreo, fátua, cemitério), colocando o autor, 
Tomás Ribeiro, na galeria dos poetas da geração de 
João de Deus e da roda de Castilho, última fase do 
romantismo. No fundo, era um romântico de sabor 
exótico bebido nas paisagens da Índia Portuguesa!

Se a primeira quadra nos apresenta uma cidade 
“morta”, a segunda quadra reforça, no primeiro verso, 
esse aspeto fúnebre, porque o “eu” poético, agarrado 

às visões e impulsos do passado, não encontra 
nada e a aparente realidade festiva, estampada “no 
turbilhão dourado, o estrondear da festa” é simbólica 
e, para si, motivo de saudade e de adensamento de 
mistério. Então, na última quadra, no primeiro verso, 
o sujeito de enunciação, assumindo-se como porta-
voz de um povo afirma” Nós somos do passado a 
tímida memória”, parecendo construir uma narrativa, 
procurando nesse território longínquo as memórias 
dos antepassados “avós” e acrescenta que apenas 
desenterra um brilho muito ténue, tal como a luz 
que sobressai num cemitério. Poder-se-á dizer que o 
“eu”, na última comparação “como de fátua luz se 
esmalta um cemitério” se compraz no transcendente, 
como fuga ao real.

 Se ele próprio procurava ser um repórter de uma 
visão impressionante, para trazer para o Ocidente, o 
poeta não encontrou senão parcos vestígios de uma 
Goa vivida, em sonho, na sua infância!  
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JOAQUIM HELIODORO DA CUNHA RIVARA
O EDITOR DE GOA DO SÉCULO XIX

THE 19TH CENTURY GOA EDITOR

JOAQUIM HELIODORO DA CUNHA RIVARA:

Abstract
Among various Portuguese personalities that worked to honour and praise our history and culture, Cunha Rivara 
deserves all the praise for his work as an editor in defence of the Konkani language and for disclosing the past of Goa.

Resumo
Entre várias personalidades portuguesas que trabalharam para honrar e enaltecer a nossa história e cultura, Cunha 
Rivara merece todos os elogios pelo seu trabalho como editor em defesa da língua concani e por divulgar o passado 
de Goa.

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, or simply 
Cunha Rivara, was born in Arraiolos, Alentejo, 

in June 1809. Son of a Genovese father and a 
Spanish mother, he graduated in Medicine from the 
University of Coimbra in 1836.

However, he made his professional career in 
public administration. Appointed by the government 
of Queen Maria II of Portugal as director of the 
Évora Public Library, he was responsible for the 
reformulation, expansion and cataloguing of the 
books.

He was also a journalist, and in this activity, he 
published several periodicals. His reputation as an 
intellectual of great prestige led him to be elected by 
the Évora constituency to the Legislative Assembly 
(1853–56)1.

However, shortly afterwards, he was appointed 

to the post of secretary general to the Governor of 
Goa in 1855.

He exercised the functions inherent to this 
position for 15 years, until 1870. He lived for 
another seven years in Goa and returned to 
Portugal in 1877.

During the 22 years he lived in that territory, 
he carried out an intense activity in favour of the 
people and culture of Goa.

A profound connoisseur of the history of Goa 
and a staunch supporter of Konkani, despite not 
speaking the language, he made an enormous 
contribution as an editor by publishing several 
works either through books or in the press.

It is in this perspective, and as an editor of 
excellence, that we will focus on some of the works 
he left for posterity.



Figura 1. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara
(1809 - 1879)
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In defence and dissemination of Konkani

The discovery of the sea route to India and the 
subsequent conquest of Goa by Afonso de Albuquerque 
aimed, among others, the Christianization of the 
conquered peoples.

During the first century of the conquest, political and 
ecclesiastical power in central and local governments 
recommended and favoured the study of local 
languages   for the propagation of the Faith.

However, in the decline of the seventeenth and 
eighteenth centuries, missionary linguistics, including 
Konkani, suffered significant setbacks in teaching 
religion.

At the origin of the adversities were several factors: 
some that resulted from the progressive loss of 
Portuguese dominion in the East to the Dutch and the 
East India Company and the consequent progressive 
dispossession of territories and trading posts.

On the other hand, and perhaps most importantly, 
the charter authored by D. Francisco de Távora, 56th 
Governor of India and 33rd Viceroy of India (1681–
1686), which prohibited the use of local languages   (in 
this case, the Konkani) in public services, teaching, 
and religious services2.

He justified the ban because, in his view, the 
simultaneous learning of two languages, native 
and Portuguese, by Portuguese children and priests 

was harmful to the understanding, teaching and 
knowledge of the mysteries of the Faith. Those who 
did not comply with the law and finished the training 
within three years suffered severe punishment2.

In 1759, King D. José expelled the Jesuits from 
Portugal. In 1834, the Minister of Justice Joaquim 
António de Aguiar, also known as “friar killer”, 
extinguished all religious orders following the conflict 
between the Liberals and Miguelists (1828 –1834)3.

Also, in India, the Jesuits (1759) and later all other 
religious orders (1834) were banned3.

Consequently, teaching organisation, and preservation 
of linguistic material, had to be ensured by civil society, 
both in Portugal and in the colonies.

In this context, in 1857, the Governor-General 
of Goa, António César de Vasconcelos Correia, 
considering the importance of the Konkani language, 
as it is the mother tongue of the natives of Goa 
and neighbouring territories, appointed a special 
commission. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 
headed it. The aim was to coordinate, prepare and 
print Portuguese-Konkani, Konkani-Portuguese 
dictionaries and other manuscripts in Konkani that 
were worthy of publication or reprint3.

In addition, other commission members were the 
artillery lieutenant, Bernardino Camilo de Sant' Anna 
Pacheco, and the assistant surgeon of the 2nd infantry 
battalion, Francisco Luís Gomes4.

Cunha Rivara revealed his thoughts about Konkani 
at an inaugural conference at the Normal School of 
Nova Goa (Panjim) on October 1, 1856. In his opinion, 
the public teaching of the Portuguese language in 
Goa would be more successful through the local 
languages, Konkani and especially Marathi. The 
Government Bulletin, n. º 78 published this speech1.

As a corollary of the commission's work, Cunha 
Rivara published: an Essay on the Konkani Language 
of his authorship; a grammar authored by Thomas 
Stephens S.J. Grammar of Lingua Konkani (original 
Art of Lingua Canarim); a grammar, anonymous, 
probably written in the seventeenth century by a 
Franciscan or Jesuit living in Thane; and another 
grammar, and dictionary, written by the Apostolic 
Vicar of Varapoly Francesco Saverio di Sant' Anna, 
OCD that circulated in manuscripts3.

His productive editorial activity defending the 
dignity of Konkani against the "contempt of the mother 
tongue" led him to be considered by many linguists as 



Figura 2. Back cover of “Viagem” by Francisco Pyrad de Laval 
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the pioneer of the Renaissance of Konkani Studies in 
the 19th century. And an inspiration for other scholars 
of this language, such as Gerson da Cunha, Sebastião 
Dalgado, Shennoi Goembab, Mariano Saldanha and 
Joaquim António Fernandes3.

In Dalgado's opinion, "Cunha Rivara deserves a 
special mention for two reasons: not only for the hard 
work to attract the public's attention to the systematic 
study of Konkani but, and above all, for having, 
with admirable perseverance, disenchanted and 
given to the print valuable vernacular manuscripts, 
which, moreover, would have remained in perpetual 
oblivion"5.

Journalist and historian

His aptitude and talent for journalism, already 
manifested as head of the Municipal Library in Évora, 
continued in Goa. In this territory, he founded and 
edited the newspaper "O Cronista de Tissuary" and 
maintained an extensive and relevant collaboration 
with Portuguese and Goan newspapers, mainly with 
the "Official Gazeta"1. 

As a historian, he continued the investigations of 

João de Barros and Diogo Couto1.
He reorganised the Governor-General's archives 

and created the Arquivo Português Oriental, perhaps 
his most emblematic work, where he chronologically 
transcribed Portuguese documents on the Portuguese 
presence in the East1.

During his stay, he published several articles 
and books on the history of Goa. Here we refer, in 
chronological order, to two publications:

One of the reference books for the knowledge of 
the Portuguese presence in the East, mainly in Goa, is 
undoubtedly the "Viagem" by Francisco Pyrard, from 
Laval.

The work, in 2 volumes, was published by Livraria 
Civilização, Editora. The Portuguese version, 
translated and annotated by Cunha Rivara, was based 
on the French edition (Paris) of 1679.

In the preface to the first volume, Cunha Rivara 
(Nova Goa, June 23, 1858) writes, "The work 
contains three parts. In the first, the author describes 
his pilgrimages from his departure from France (May 
28, 1601) until he arrived in Goa. In the second, he 
gives an ample description of the City of Goa and 
tells what else happened to him until he returned to 



Figura 3. Cunha Rivara Road in downtown Panjim
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France, his homeland (February 16, 1611). In the 
third, he describes the animals, trees, and fruits of the 
East Indies he observed".

In the (preface) of volume II, which he published 
four years later (Nova-Goa, July 10, 1862), about 
the book he had finished: "It is enough, therefore, 
for someone to discover in the pages of these two 
volumes something not found in other books, that we 
might consider ourselves well-paid for the labours 
and vigils which we put therein."

The other publication, authored by Cunha Rivara, 
relevant to the knowledge of the history of Goa, “The 
Conjura of 1787 in Goa — And several things from 
that time. Historical Memory”, was published by the 
National Press of Nova Goa in 1875.

In the prologue to this book, the author writes: 
“The confused traditions that prevail in this country 
about the conspiracy, commonly called Sublevação 
dos Pintos, led us to seek in authentic documents 
the exact information of how things happened; and 
offering here the result of our investigations, we 
expose with historical sincerity the significance of 
those documents, now compiled for the first time.”

He also contributed to the history of Portuguese 

thought by publishing the “Letters from Luís António 
Verney and António Pereira de Figueiredo to the 
priests of the Oratory Congregation of Goa”1.

Concluding remarks

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, or simply 
Cunha Rivara, Portuguese from Alentejo, who did not 
speak Konkani, was and will be one of the significant 
figures in the history of Goa.

He was a unique personality, with a thought far 
beyond his time.

An intransigent defender of our mother tongue and 
a profound connoisseur of our history, he instilled 
a passion for historical research in many Goan 
intellectuals of the time.

Fortunately, Goa and Goans recognised his immense 
contribution to the knowledge and dissemination of 
our mother tongue and history.

Even today, one of the best-known arteries 
of Panjim and the Chair of Comparative Indo-
Portuguese Studies at the University of Goa bears 
his name.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Heliodoro_da_Cunha_Rivara
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SHANKAR RAMANI, A GOAN POET

SHANKAR RAMANI, UM POETA GOÊS

Shankar Ramani was a bright star in the firmament 
of Goan poetry. His poetic career spanned over a 

period of six decades and more. He was born on 26th 
June 1922 at Betim, Verem. The Ramani family hailed 
from Vaddy, Durbhat, which is a village in the taluka 
of Ponda. His father, Pandurang Shankar Ramani, 
was an officer with the River Navigation Department. 
He worked at two cities, namely, Panjim and Vasco 
da Gama. Shankar had his primary education in 
Marathi and Portuguese. Later he joined Liceu and 
studied up to Primeiro Ciclo. His father, who was 
posted at Vasco da Gama at that time, enrolled him in 
St Joseph’s High School, to study English. He studied 
up to matriculation but could not pass the exam as 
mathematics was a major hurdle.

Ramani wrote his first poem accidentally. As part 
of extracurricular activity, the school brought out 
a handwritten magazine to which he contributed a 
poem titled “Nakala Yeshil Kadhi Paratun” [‘Oh, 
servant, when will you return?’]. The incident 
changed the entire course of his life, as he would 
write in one of his autobiographical poems, “Ave 
Maria”. This poetic journey was more of pain than 
happiness. He became a subject of fun among his 
school mates and teachers as well as it squeezed his 
whole being. His father did not appreciate his son’s 
talent and made him a subject of ridicule. Despite 
this, Ramani's interest in poetry did not dwindle. He 
kept on writing poems, although his poems came 
back from the journals with rejection slips. These 
poems lacked originality; they were juvenile and 
highly imitative.

Ramani became an avid reader of Marathi, 
Portuguese and English poetry. Among the Marathi 
poets, he was enamoured of Madhav Julian and 
some of the saint poets too. Keats was another poet 
that attracted his attention. Damodar Atchut Kare, 
an eminent Marathi poet, introduced him to some 
of the best Portuguese poets. He was also an avid 
reader of Brazilian poets. The pure lyricism off 
Manuel Bandeira, in particular, cast a spell on him 
and his poems show traces of this influence in small 
measure. His reading contributed to the enrichment 
of his poetic personality.

Suryafulem, a slim volume of poems for children, 
was published in 1949. This collection of poems 
was elegantly produced by Tipografia Sadananda. 
Unfortunately, it received no response from readers. 
That may be the reason why he did not write poetry 
of this genre in his entire political career.

Ramani’s second collection of poems titled 
Katarvell [‘Twilight’] was published in 1959. 
However, it was not favourably received by critics 
and was brutally criticised for being highly imitative 
and lacking individuality. About this Ramani 
confessed that the critics of his poetry were fully 
justified. The discouraging criticism did not deter 
him from writing poetry. He was in search of new 
horizons for his creative impulse…

That different sky
Casts a golden trance on me.
The flower of the unknown

Awaits birth.



Figure 1. Shankar Ramani (1922-2003)
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Although Ramani started writing at the tender age of 
15, he was a late bloomer. To establish himself as a major 
voice he had to struggle for more than two decades. 
However, his poetry took a sharp turn in 1960 when he 
wrote a poem while watching a football match on Police 
Grounds. This point according to the poet what's the 
turning point in his career and was published in one of 
the issues of Satyakatha, a major literary journal. The 
editor noticed a major change in the use of imagery 
and tone as well. He wrote an encouraging letter to 
the poet. The poems he wrote during this period show 
his wilful obsession with self, and that became major 
tone and character of his poetry throughout his poetic 
career. The poems he wrote during this period were 
collected in the work Abhalvatta [‘Sky’s Path’], which 
was an instant success. It was favourably reviewed 
and it fetched him most the most coveted Keshav Sut 
Prize. The abstraction in his poetry made his poems 
incomprehensible to the common reader. He used 
dense impenetrable images and idioms. In the age-old 
debate on Art for Art’s sake versus Art for Life’s sake, 
Ramani aligned himself with the latter. He carefully 
avoided the use of social rhetoric in his poems as some 
of his contemporaries did.

Light and darkness are two images that recurred in 
Ramani's poems. They signify the poet’s inner turmoil. 
In one of his oft-quoted poems, he says,

The lamps light
in the depths of darkness

while donning the directions
who is awake?

The poet’s hand cup is full with flowers to the brim 
because the tree has bloomed beyond, the fragrance 
of which has spread everywhere. To this the poet adds

In each and every pore
sprouts new parts

who is involved in life's journey
and elsewhere there is perseverance

Sun adds hue to the blessings
And the hymn of the morn

Blooms on the lips.

The poet was a loner like Rainer Maria Rilke. He 
had very few intimate friends. As opined by some of 
his discerning critics, this temperament has shaped 
his poetry.

Abhalvatta was followed by three more collections, 
namely, Palan (1979), Darpaniche Deep (1992), and 
Garbhagar (2000). 

Ramani as a bilingual poet was a late entrant into 
the realm of Konkani poetry. He had written a few 
poems in the 1950s. However, it was in the 1980s that 
he took up writing poetry in Konkani seriously. In a 
span of two decades, he published four collections of 
poems. Thematically, and in his poetic technique as 
well, his Konkani poems are different from his poems 
in Marathi. In the former, he did not resort to the use 
of dense, impenetrable images and idioms. They are 
simple and their meaning is within the reach of the 
common reader. At times he uses exotic imagery in 
his Konkani poems. He compares night to a negress; 
the darkness at each and every step acquires a new 
meaning. His collection of poems, Nillem Nillem 
Brahma, was awarded the prestigious Sahitya 
Akademi Prize.

Ramani was a prolific letter writer. Although he 
did not write prose, the letters that he wrote could be 
considered examples of his prose. They are rich in 
literary content. He wrote to his friends and writers, a 
volume of which awaits publication.

Ramani spent 38 years of his life as a clerk in the 
River Navigation Department. He discharged his 
duties very diligently. Interestingly, his office notes 
and drafts used to be creative.

Ramani passed away on 28th November 2003. He 
was truly a Goan poet writing in Marathi and Konkani.



Rua Principal de Damão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, 
Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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About the Author | Sobre o Autor

Madhav Borcar is a poet, writer and translator into Konkani. He has 10 books to his credit. He is a recipient 
of the Sahitya Academi award. He belonged to the Indian Broadcasting Service. 

Madhav Borcar é poeta, escritor e tradutor da língua concani. É autor de 10 livros e recipiendário do 
galardão da Sahitya Academi (Academia de Letras). Pertenceu ao Serviços Indianos de Radiodifusão.
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SHANKAR RAMANI-HANCHEO CHITTEO1

CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR DE SHANKAR RAMANI2

Devanagarintlem Romi lipiantor ani Purtugez bhaxantor korpi – Óscar de Noronha

Transliteração do concani em caracteres devanagáricos para romanos e tradução para 
português – Óscar de Noronha 

Xallientlean ghora portotana Sarmalkar hangelem 
ghor lagtalem. Sada Sarmalkar mhogelea bapaicho 
amig. Xallentlean ietana vetana ‘Kadi poilvan 
Ramani mure’ oxem mhaka mhonttalo. Magir Dr. Edu 
Poi, Namtu Poi Dhungat, Prof. Araujo Mascarenhas, 
rosteapelean xrimant Dempo khub hangelem 
vhoddlem ghoram. Ekamekak tenkun. Tantuntle 
ek Datta bhatkaralem ani taka lagun Padmanath 
Xettile. Datta bhatkaralea ghora samkar rosteavelean 
Ramachondra Xette, D. B. Desai, hundir Nevrekar 
hangelim ghoram somptokuch voltavelean Pundolic 
Camotili chall distali. To vegllo rosto. To lagche 
poilim kuxik ek khambo. Tea khambeak rat zavche 
vellar Camaracho monis neman ek pettil’lo petromax 
humkolaitalo.
Xallekodden veta to rosto bodh’dh prasar vetalo. 
Thoim dukamnam kopddeachim, pipirminttanchi. 
Xallentlean portotana zo rosto lagtalo to sorol Santa 
Inez simiterimeren vetalo. Vattent Dom Bosco zalea 
uprant tachea fuddleavatten teach rostear eka Parsali 
ghironn ani jelachem makn axil’lem. Tem makn 
Xencor ho monis choloitalo. Ho parsi bapailo amig. 

De volta da escola, passávamos pela casa do 
Sarmalcar. Sada Sarmalcar4 era amigo de meu Pai. 
No vaivém da escola, dizia ‘Lá vai o fraco pugilista 
Ramani.’ Depois disso eram as casas do dr. Edu Poi5, 
Namtu Poi Dhungat6, Prof. Araújo Mascarenhas7, e 
no fim da rua a grande casa do magnate Dempó8. 
Eram casas ligadas. De entre elas, ficava a casa do 
proprietário Dattá, e ligada a ela a de Padmanata 
Xette. Em frente à casa do proprietário Dattá, no fim 
da rua, depois das casas de Ramachondra Xette, D. B. 
Desai, o rato do Neurencar, via-se a uma fila de casas 
de Pundolica Camotim9. Essa era outra rua. Antes 
de esta começar, à esquina, havia um poste. Ao cair 
da tarde, um empregado da Câmara era obrigado a 
pendurar nele um petromax aceso.

A rua que passava pela escola ia direita à praça 
de automóveis. Aí se situavam as lojas de roupa e de 
confeitos. A rua que tomávamos de volta da escola ia 
direitinha ao cemitério de Santa Inez10. No caminho, 
depois de Dom Bosco1, na mesma rua ficava a 
máquina de descasque e outra de fabrico de gelo de 
um parse12. Aquela era manejada por um indivíduo 

Priya Xri Gajanana Jog Prezado Sr. Gajanana Jog3

Tarik nam Sem data
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Ami thoim vetokuch to parsi Xencorak mhaka jel 
haddun divunk sangtalo. Ti ghironn famad. Fuddem 
tea gironnichea matxe fattim ek bolkanvachem ghor. 
Tea bolkanvacher tea vellaveli famad naikin Saku 
astali. Angan motti. Nottun thottun bostali. Tigelim 
giraikam Liceuvale sotra otthra vorsamche tornatte 
dhorun vhoddle vhoddle afamad advogad, veapari 
astale oxem mhaka Kamlakar Nagarsencar ten’na 
sangil’lem. Ani ti khori gozal.

1938 meren Ponnje xhar head post office savun Dr 
Govind Vaidialea ghorameren moriadit axil’lem. 
Tache fuddlo sogllo vattar Tallganvant ietalo. Taka 
lagun Saku 1938 meren tea bolkanvanchea ghorant 
bindhast ravlem. Magir rokddoch novo governador 
José Cabral ailo. Ationt huxar. Punn nastik. Tannem 
ek novo kaido kelo. Te promann xarachi nimanni 
xim’ simiterachi fuddem geli. Porinam’ sukhecher 
ghor soddpachem sonkoxtt ailem. Khoim vetlem? 
Fuddlem sogllem mosonn. Sanjechim panch voram 
zavche poilinch lok simiteriche diken vochun 
bietale. Punn Sokucho ek advogad client taka 
budh’dh divpi mell’llo. Sokun sorol Governador 
Cabralak ek rekriment pettoilo. Tacho matitarth: 
‘Apunn naikinnicho dhondo kortam tem ek somaz 
karia. Itlench nhoim, hanv Liceuvachea tornattea 
studentank certain reduction ditam. Governador 
huxar. Tannem Sokulo rekriment vachun rokhdoch 
despacho dilo: ‘Quem tem arte, faz vida em toda a 
parte.’

Atam puro.
Fuddem ken’nai lahar laglear boroitam.
Zapechi vatt polloitam.
Borem magun,

Shankar Ramani

24.8.1995

1928 meren Ponnjent electricity naxil’li. Kaim 
nakeancher petromax ratbhor pett’ttalo. Light aili 
tem sal 1929. Ponnje xharant khambe ani powerhouse 
bosovpakhatir don engineer sorkaran dhadil’le. 
Tantuntlo ek German. Dusro Parsi. Khambeamcher 
wairi chodoitolea kamkarank ud’dexun to ‘Opa, Opa’ 
kortalo tachi mhaka iad asa. Jea disa Ponnjent light 
aili tea disa soglle lok khoxient mov votant firil’levori 

de nome Xencor. O parse era amigo de meu Pai. 
Quando fossemos lá, o parse ordenava ao Xencor que 
me desse gelo. Era uma máquina muito conhecida. 
Na traseira havia uma casa de balcão onde sentava 
a notória mulher pública, Saku. Gorda, sentava-se 
vestida de maneira coquete. Além de jovens liceístas, 
de dezassete ou dezoito anos, eram seus clientes 
grandes advogados e comerciantes, segundo me 
disse, na altura, Kamlakar Nagorcencar13. E era 
verdade.   

Até o ano de 1938, a cidade de Pangim se estendia 
dos Correios até à casa do Dr. Govinda Vaidia14. 
A zona adiante fazia parte da aldeia de Taleigão15. 
Foi por isso que, até 1938, Soku ocupou esse balcão 
sem receio. Logo depois, veio um novo Governador, 
José Cabral16. Homem inteligentíssimo, mas ateu. 
Promulgou uma nova lei a estender os limites da 
cidade para além do cemitério. Em consequência, 
chegou a hora de mudar de casa. Para onde iria? 
Adiante, era tudo crematório. Já antes das cinco da 
tarde, a gente tinha medo de passar pelo cemitério. 
Um advogado que era cliente da Soku deu-lhe, 
porém, uma ideia. Soku fez logo um requerimento, 
enviando-o directamente ao Governador Cabral. 
Eis o conteúdo: “Trabalho como prostituta, servindo 
assim a sociedade. Não só isso, até dou um desconto 
aos alunos do Liceu.” O Governador foi esperto. 
Logo que leu esse requerimento de Soku, despachou: 
“Quem tem arte, faz vida em toda a parte.” 

Por hoje é só.
Se me der na bitola, escreverei de novo.
Espero a sua resposta. 
Como sempre,

Shankar Ramani

24.8.1995

Até o ano de 1928, não havia luz eléctrica em 
Pangim. Em certos cruzamentos ardia o petromax 
a noite inteira. Em 1929, veio a corrente eléctrica. 
O Governo enviara dois engenheiros para tratar da 
instalação de postes e de uma central eléctrica17. Um 
deles era alemão, outro parse. Quando passavam 
os fios por cima dos postes, lembro-me de lhe ouvir 
dizer: ‘Ó, pá; ó, pá’. No dia em que Pangim veio a 
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ter electricidade, toda a gente se pôs a passear pela 
cidade. Eu, o Kamlakar e o Casimiro Monteiro18 
vadiámos até às dez da noite.  

27.8.1996

Prezado Sr. Jog

No ano de 1933 passei o Primeiro Grau com a nota 
de ‘Bem Habilitado’. Em junho de 1938, meu Pai 
matriculou-me como interno numa escola oficial. 
Ia-se à escola pelo recinto do Liceu. Descendo 
os degraus, chegava-se ao pé da Igreja. Depois, 
dando volta ao jardim, passava-se pelo Cine-Teatro 
Nacional19 e o Quartel da Polícia20; e logo então, 
dobrando a esquina da Biblioteca Central21, chegava-
se à nossa escola, que abria às 8,30 da manhã. Às 
10,45, tínhamos um intervalo de 15 minutos. Nessa 
altura, chegava minha mãe, trazendo pães redondos, 
bem cortados, com manteiga caseira e açúcar, para 
eu comer, e café para beber. Eventualmente, se ficasse 
com muita fome, ia eu ao mercado na vizinhança 
onde comia gelebis22 de valor de um poiçá23. Um 
pouco além era o Campal. Na aula, sentava-me ao pé 
da janela. Eram dois alunos em cada banco. O outro 
era o mestiço Hugo Mendes. Não estudava nada. Era 
só esperteza saloia. O nosso professor chamava-se 
Frutuoso24. Um bom homem. Excelente professor. A 
janela dava para ver os vapores que faziam carreira 
entre Pangim e Betim25. 

Nos primeiros seis meses, à parte o desenho, tive 
boas notas em todas as disciplinas. Infelizmente, 
por um mês sofri um ataque de sarna nas mãos. Nos 
primeiros dias, o professor deixou-me sentar sozinho 
num banco lá fora. Depois, fui proibido de vir à aula 
até curar a sarna. Perdi assim um mês e meio a dois 
meses. Enquanto me restabelecia, eram os dias de 
exames. Saí aprovado. Perdi a nota de Distinção. 
Precisamente nesse ano o meu Pai foi transferido 
para Mormugão. Entretanto, enviou os filhos para a 
aldeia de Durbate26, onde construíra uma casa.

Shankar Ramani

bhonvle. Hanvem, Kamlakar ani Casimiro Monteiro 
ratchim dha voram meren firun dhudghus ghalo.

27.8.1996

Priya Xri Jog

1933 hanv Primeiro Grau – Bem Habilitado mhunn 
pas zalom. Ai 1938 vorsa Juna savun mhaka bapain 
sorkari iskolant interno mhunn dhaddlo. Iskolak 
vochpachi vat Liceuvavelean. Thoichim sopnnam 
devlim kim church. Magir jardinak vollso ghalun 
National theatre koddlean police station fuddem 
Central Library-k volta marnafuddem iskol ietalem. 
Sokallim sadde-attank suru. Pavnne okrank pondra 
minutam recess. Ten’na avoi gubgubit unddeachem 
pott katrun tantunt tup sakor ghalun dil’lo unddo 
khavop ani kafi pivop. Ken’na ken’na chodd bhuk 
laglear sezarachea bazarant eka poixachi jilebi 
ghevun khavop. Iskokamukhar Campal. Iskolachea 
zonelakodde hanv bostalom. Eka bankar don bhurge. 
Dusro Hugo Mendes nanvacho mistis bhurgo. Xikop 
na. Bhor klasant mosti kortalo. Amkam xikovpi 
masterachem nanv Frutuoso. Bes boro monis. Ut’tom 
teacher. Zonelantlean Veream-Betim Ponnji ievpi 
vochpi vapor distale.
Poile sou mhoinne drawing soddlear bakichea 
vixoiani ut’tom mark poddtale. Punn durdoivan 
modim mhoinnobhor mhojea hatak khoroz zali. 
Poilim kaim dis teacheran mhaka bhextte bhailevori 
bankar ekloch bospak sanglem. Magir khoroz 
zoddzor iskolak ievpak bondi keli. Dedd don 
mhoinne fukott gele. Kaim tempan ti nivolltokoch 
rokddich final porikxeche dis lagim pavle. Ani hanv 
aprovado zalom. Distinction chuklem. Jist teach 
vorsa savun mhogelo bapui Murganv transfer zalo 
ani novem ghor bandun toiar zalem. Amkam bapain 
Durbhat vaddie dhaddun dile.

Shankar Ramani
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1. Ver, neste número, o artigo de Madhav Borcar, intitulado “Shankar Ramani, a Goan Poet”.

2. Ver, neste número, o artigo de Madhav Borcar, intitulado “Shankar Ramani, a Goan Poet”.

3. Gajanana Jog é um eminente contista na língua concani.

4. Sada, diminutivo de Sadananda, Sarmalcar era livreiro, com loja ao pé do templo Mahalaxmi, em Pangim.

5. Edu Poi, de nome complete Roguvira Sridora Poi Vernencar, descendente do antigo Malú Poi Vernencar, líder da 
comunidade hindu dos tempos do conquistador Albuquerque, era um recorrido clínico em Pangim, com residência na 
antiga Rua Afonso de Albuquerque. 

6. Comerciante de ferramentas em Pangim. 

7. Distinto professor do Liceu, advogado, escritor e poeta, de nome completo Joaquim de Araújo Mascarenhas

8. Abastado proprietário e homem de negócios.

9. Comerciante geral.

10. Um dos bairros e paróquias de Pangim.

11. A Escola Dom Bosco foi fundada em Pangim, no ano de 1942, no sítio onde existia o palecete do Conde de Nova Goa.

12. Na altura, talvez o único parse estabelecido em Goa, de apelido Mody.

13. Advogado em Margão.

14. Médico-cirurgião, que, segundo me informou o poeta Madhav Borcar, fabricara um aparelho electrocardiograma, para 
uso próprio.  

15. Uma das aldeias do concelho das Ilhas, a qual deu guarida à frota de Afonso de Albuquerque. 

16. Um dos mais eminentes governadores da antiga Índia Portuguesa, no período de 1938-45

17. Na altura, situava-se na Rua Heróis de 5 de outubro, hoje Rua Atmarama Borcar. 

18. Agente da Polícia, transferido de Goa por ordem do juiz Severino Balula. 

19. Fundado como Éden Cinema, passou a ser denominado Cine-Teatro Nacional em 1933.

20. Situado na antiga Praça das Sete Janelas, depois conhecida como Largo Afonso de Albuquerque. 

21. Fundada em 1832, com o nome de Pública Livraria, passando ultimamente a ser denominada Biblioteca Vasco da 
Gama, ora Krishnadas Shama Central Library, transferida para a nova urbanização do Pattó. 

22. Doce de tipo bobina suculenta

23. Moeda indiana

24. Talvez se refere ao professor José Egídio Fidelis Frutuoso de Souza, de Pilerne. 

25. Bairro da aldeia de Verém, do concelho de Bardez, que se situa na banda norte do rio Mandovi. 

26. Aldeia do concelho de Pondá, um dos portos de navegação fluvial onde a lancha Pangim-Sanvordém fazia escala e 
onde descarregavam os patamaris vindos do Canará e de outros lugares. 



Revista da Casa de Goa 45II Série - Nº 19 - 2022

Entrevista | Interview

A HISTÓRIA DO FUTEBOL GOÊS:
SUAS ORIGENS, ESTADO ATUAL E FUTURO

ITS ORIGINS, PRESENT STATUS AND FUTURE

THE GOAN FOOTBAL STORY:

Apropos the forthcoming FIFA World Cup 2022, 
here are excerpts of a chat by José António Botelho, 
Jovito Lopes, Eddie Noronha and Sávio de Noronha 
with Óscar de Noronha, on the radio programme 
Renascença Goa

A propósito da Taça Mundial FIFA 2022, eis uns 
excertos da conversa de José António Botelho, 
Jovito Lopes, Eddie Noronha e Sávio de Noronha 
com Óscar de Noronha, no programa de rádio 
Renascença Goa.

For the original chat in Portuguese, see

Link

José António Botelho Jovito Lopes
Former secretary, All India Football Federation | Antigo secretário da 

All-India Football Federation
Sports Journalist and former secretary, Goa Football Association | 

Jornalista desportivo e antigo secretário da Goa Football Association

https://www.youtube.com/watch?v=uyJh4smJV2M
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Eddie Noronha Sávio de Noronha
Ex-General Secretary, Sporting Clube de 
Goa | antigo Secretário-geral do Sporting 

Clube de Goa

Sports commentator and producer, Doordarshan 
channel | Comentador desportivo e produtor do 

canal Doordarshan

ON: The World Cup is also an occasion for us to talk 
about football in Goa….

JL: Originally, football was brought to Goa by Father 
Robert Lyons, who had a school in Arporá, in the 
taluka (concelho) of Bardez. In Pangim, it is said that 
the Salesians of Don Bosco were the pioneers: Father 
Scuderi rode around the city on a bicycle and attracted 
the boys from the street. Also, the churches in Goa 
have fields where young people play. Therefore, 
football was an attraction for the youth.
In front of my house, in Fontainhas, it was a mud 
street. Nonetheless, we played football in the street. 
From 5 to 7 in the evening, we would get together 
and play with a ball made of socks. We didn’t have 
the footballs we have today. We would also go and 
watch football played on the Police Grounds… 
Académica, Sporting, and other teams. As children, 
we didn’t have any money, and we couldn’t enter 
the stadium without a ticket. So, when someone we 
knew went there, we would enter in the shadow of 
these friends, let’s say, on the sly…. Football was 
indeed a sensation. As kids, it was sensational to 
see someone play well, score goals, etc. And we had 
great players, like Alcântara, and others. It was a 
sensation.

ON: What was your involvement with football?

JAB: When I was a student at the Lyceum, some 

friends of mine played for Sporting Clube, which 
was based at Lar dos Estudantes; and we were fans of 
Académica, so much so that later, in 1974, when I had 
my own team, Panvel, it was really a reincarnation 
of Académica…. We changed the name and played 
as Panvel, but at heart we were still Académica…. 
we even played wearing black shirts. It was football 
from the heart; it was more emotion and less training. 
Sometimes we didn’t even have enough uniforms…. 
Earlier, the rule was that only one player could be 
substituted before half-time, and sometimes there 
was not even an extra shirt for the substitute. The 
substitute wore the same sweaty uniform of the player 
who had just left the field. It was more exciting from 
the player’s and manager’s point of view, but maybe 
not so much from the point of view of the show and 
the spectator...

ON: Undoubtedly, football has changed a lot over 
time…

JAB: Yes. In those days, if we won the game, we 
would at the most get a bhaji puri and tea; but now 
it’s quite different: you get paid a lot of money. In 
1966, we followed the World Cup in England, 
listening to the radio reports. We got to see the finals, 
almost 6 months later, at Jardim Garcia de Orta, when 
someone brought a projector with the black and white 
film. Today, of course, you get to see the game in real 
time….
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ON: Of course, things have changed a lot with 
technology, that is, with television; but in the days of 
the radio and newspapers, did the people here follow 
the happenings closely?

JL: Radio has made a big difference in Goa. When 
there were these Goan league games, they were 
held simultaneously in Vasco da Gama, Margão and 
Pangim. There were radio reports of all three games 
at the same time: which doesn’t happen now. In those 
times they were the Ferroviários or independents, 
and there were many Portuguese playing; and the 
Académica too. And all the games were on the radio, 
and we already knew who was playing for which team; 
who won, who lost, from day to day… something that 
doesn’t happen nowadays...

ON: What is the reason for this?

JL: That’s because there are games on television. 
People are more interested in English leagues than in 
the Indian leagues…

ON: Who are the big names of Goan football?

JAB: The first coach I remember is Cirilo Ferrão, 
who built Shantilal’s team. Then Shanmugam, from 
Bangalore, and he was here as coach of Salgãocar. 
Among the Goan coaches, in addition to João Leite 
Melo, who was a player for Académica, and was also 
coach of my team, Panvel, and of Sesa Goa, Salgãocar, 
and, lately, I think he was coach of Cidade de Goa, 
which was a team of the present Sporting Clube 
de Goa. Among the players, Dominic Soares, that 
forward line of Vasco – ABCD – Andrew, Bernardo, 
Catão and Dominic Soares – and later, Arwin da 
Silva, goalkeeper, Jorge Abranches, Vasco, and others 
– although these are not Goans. But the four people I 
mentioned first were Goans, although Catão had made 
a career in Bombay before coming to Goa, Bernardo 
had been in Vishakapatnam before returning to Goa, 
and Tanzanian-born Dominic returned to Goa as his 
parents were from Goa. These were the good players 
I remember. Then, the other generation that mostly 
passed through Panvel were Brahmanand Sancoalcar, 
Rosário Rodrigues, Derek Pereira, Maurice Afonso, 
Silveira, Bruno Coutinho…. I don’t know if we’re 
going to have such players now.

ON: What would you say of the present generation?

SN: After the generation of Bruno Coutinho and Roy 
Barreto, who had a good combination and won many 
tournaments as players for the State of Goa and its 
clubs, in the next generation came Romeo Fernandes, 
Kelvin Lobo, Mandar Rao, Sahil Távora…. This 
generation had the opportunity not only to play 
football at a very high level in the gaming business 
in India, but they also started to earn a lot of money 
compared to the footballers of the previous generation, 
thanks to the Indian Super League (ISL), and this 
gave many young people the opportunity to make a 
football career.

ON: Who were the promoters of football in Goa?

JL: Lubé Távora had a team from Siolim, which 
was called “Kitem Fine”! Then, Académica was the 
student team. Everyone wanted to have that black 
shirt…. What a passion that was! And at the time, 
there were no other games. There was no cricket, there 
was nothing; It was just football, football, football.

JAB: People like Dr Alvaro Mesquita; Bento 
Fernandes; Hermano Fernandes, from Santa Inez, 
they were all dedicated to the club cause; even Dr 
Pinto, who together with Aranha, founded Académica; 
Father Chico was from Sporting and also from Lar 
dos Estudantes, whose players he trained. He had 
a gift for talking to his men. Nowadays it’s easier 
because we have managers trained to do that. So, a 
priest knowing how to do that then was rare and very 
important.

ON: Fortunately, today there are clubs, like Sporting 
Clube de Goa, that train young people!

EN: Our main objective is to promote young Goans. 
We have a senior team that is professional and one 
of the main clubs in the country. We also have a 
youth development programme, for teams under 
20, under 18, under 16, under 14, and under 13. The 
team participates in championships organized by the 
Indian Federation and the Goa Football Association. 
We have an academy for children at the Don Bosco 
school in Pangim with which we have an agreement. 
In addition, we have adopted some schools – which 



Revista da Casa de Goa 48II Série - Nº 19 - 2022

Entrevista | Interview

means that we support them, providing technical staff 
and equipment…

ON: The Indian football leagues have aroused a lot 
of interest. What do you think of them?

EN: We are the only country in the world with 
two leagues, the I-League and the ISL. With the 
introduction of ISL, technically, each ISL team is 
allowed to have more than two foreign players. With 
this, the inclusion of Goan and Indian players in the 
team is restricted. In the Indian league only four 
foreign players can play, giving more opportunities 
for Indian players to participate. Due to this conflict, 
three Goan clubs – Sporting Clube de Goa, Dempo 
Sports Club and Salgãocar Sports Club – withdrew 
from the I-League some years ago. We hope that the 
All-India Football Federation will review the decision 
to have a single championship and that all Goan clubs 
get into the top division on merit…

JAB: Football control is in the hands of people who 
don’t know anything about football, or don’t know 
professional football. That’s not going to change 
anytime soon. That’s where the idea of   ISL came 
from. The mistake was to let the I-League and the 
ISL continue. They should have done what Japan did: 
stop all football that existed and start again…

ON: Are Goans readily accepted at the national 
level?

JL: Only in the last few years there has been a 
problem. It is said that relations between the Goa 
Football Association and the Federation are not in 
good shape. But, by the way, the Indian team always 
had four players from Goa, which is not the case now, 
for several reasons…

ON: What is the experience of the Lusofonia Games?

SN: One of the best moments for football in Goa was 
when the Indian team, with the majority of footballers 
of Goan origin, won the gold medal at the Lusophone 
Games, in 2014, when they were held in Goa…

ON: What do you think of the future of football in 
Goa?

SN: As for the future of football in India, and in 
Goa in particular, I think that the official organizers 
of the game in the State of Goa have to reach a 
consensus with the national federation and clarify 
what doubts they have against each other. At the 
moment, things are not going very well but I think 
the game has to be given the highest priority if it 
has to improve…

JL: There needs to be a revolution in thinking. 
The approach must be totally professional: they 
must let professionals and technicians execute 
their vision.



Revista da Casa de Goa 49II Série - Nº 19 - 2022

Crítica de Livro | Book Review

Vivek Menezes

Widely published photographer and writer, and co-founder and co-curator of 
the Goa Arts + Literature Festival, Goa

Reconhecido fotógrafo e escritor, cofundador e cocurador do Goa Arts + 
Literature Festival, Goa

ROMALINA: AN AFRICANDER ARCHIVE
ROMALINA: UM ARQUIVO AFRICANISTA

Biographical notes of Clarice Vaz, author of ROMALINA - at the end 

Notas biográficas de Clarice Vaz, autora de ROMALINA - no fim 

The social and cultural lore of the in-between 
African Goans – and indeed its importance - is 

so improbably rich and diverse that it beggars the 
imagination. The accumulation of facts countervails 
logic: they just don’t add up. How can such an 
inconsequentially tiny minority community, from 
such an insignificantly tiny slice of India’s coastline, 
not only play an oversized role during “the winds of 
change” during decolonization but still wind up giving 
the world the current prime minister of Portugal 
(Antonio Costa’s father was from Mozambique and 
Margao) and the new UK home minister (Suella 
Braverman’s father is from Kenya and Assagao), plus 
scores of other prominent figures in many different 
countries?

We would certainly have a clue, if this history 
had been recorded, studied, and written about even 
halfway adequately. But that didn’t happen. In the 
charnel house of history, in-between narratives get 
erased first. The Goan ethos of robust exchange, 
adoption and assimilation – like other ancient peoples 
of the Konkan and Malabar – has turned up at odds 
with newly aggressive nationalisms. This is why 
our extraordinary record of fighters for freedom in 
at least ten different countries is often purposefully 
misunderstood, and sometimes accompanied 

by the old antisemitic canard of “rootlessness.” 
This complicated context explains the blanket of 
uncomfortable silence, and also makes Clarice 
Vaz’s bravura new book so valuable. Romalina: 
Goodbye Africa, Adeus Portugal, Namaste Goa! 
is an impassioned retrieval of personal, family and 
community history. We must be grateful the author 
has made it freely available at claricevaz.com.

“I am artist who writes,” says Vaz in her 
acknowledgements, “and in a moment during this 
pandemic, I began digging into the laterite stone 
quarries of a ‘Goan mine’ of a different kind. Trying 
to free myself of an old label refusing to get unstuck: 
the Africander-Goan. Each time I tried to rip it, it 
crumbled like the tambdi mati (red laterite soil) in my 
hands. But I don’t give up easily and after a struggle, I 
triumphantly succeeded in extracting a whole chunk…
it weighed a ton with its layered history, heritage and 
customs, entwined in a rigid lattice structure of clutter 
and confusion.” 

What the author is describing so vividly here is the 
burden of legacy. It looms for everybody, but one has 
to choose to shoulder it effectively. Then, much greater 
riches can develop with the effort of understanding. 
Some who are capable of communicating more 
broadly – artists and writers like Vaz and her serial 
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co-conspirator, the talented writer/illustrator/designer 
Bina Nayak – possess the skills take it to the next 
level, by contributing these unique wrinkles to what 
we apprehend as the shared heritage of mankind. In 
this regard, huge credit is due to Team Romalina, 

for their quirky, kaleidoscopic – and ultimately 
very effective – book project, and for celebrating an 
important history which otherwise tends to remain 
hidden in plain sight.

Figure 1. ROMALINA: Goodbye Africa, Adeus Portugal, Namaste Goa! by Clarice Vaz

About the Author of ROMALINA | Sobre o Autor de ROMALINA

Clarice Vaz, a nurse/ midwife is a self-taught Fine artist known to paint with the tools of her trade namely syringes 
and canulas (http://www.claricevaz.com)
A social worker and heritage lover, she has authored two visual story books:
−	 A Song for Saligao (2019)
−	 Romalina: Goodbye Africa, Adeus Portugal, Namaste Goa! (2022)

Clarice Vaz, enfermeira/parteira é uma artista plástica autodidata, conhecida por pintar com as ferramentas do seu 
ofício, como seringas e cânulas (http://www.claricevaz.com)
Uma ativista social e amante do património, é autora de dois livros de histórias muito visuais:
−	 A Song for Saligao (2019)
−	 Romalina: Goodbye Africa, Adeus Portugal, Namaste Goa! (2022)

http://www.claricevaz.com
http://www.claricevaz.com


Figure 1. Core team of Goa Heritage Festival along with the residents of Campal.
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Panaji, Oct 2022: The pioneering Goa Heritage 
Festival which first focused attention on Panjim’s 
cultural and architectural heritage over two decades 
ago is set for a spectacular renaissance on 15-19 
November, in the Campal Heritage Precinct on the 
Mandovi riverfront. Organized and curated once again 
by the Goa Heritage Action Group to celebrate India’s 
smallest state’s rich and diverse cultural legacies, 
there will be walks, talks, music, dance, literature 
and poetry, food, beverages and entertainment for 
the entire family from morning past sunset. All are 
welcome.

O GOA HERITAGE FESTIVAL VAI REGRESSAR EM NOVEMBRO

THIS NOVEMBER

GOA HERITAGE FESTIVAL TO MAKE A COMEBACK

Link

Pangim, outubro de 2022: O Goa Heritage Festival, 
pioneiro na sua área e que concentrou primeiro a 
atenção no patrimônio cultural e arquitetónico de 
Panjjim há mais de duas décadas, está programado 
para um renascimento espetacular de 15 e 19 de 
Novembro, no Campal Heritage Precinct, na margem 
esquerda do rio Mandovi. A organização e curadoria, 
mais uma vez, de Goa Heritage Action Group pretende 
celebrar os legados culturais ricos e diversificados 
do menor estado da Índia. O programa inclui 
caminhadas, palestras, música, dança, literatura e 
poesia, comida, bebidas e entretenimento para toda 

https://www.gomantaktimes.com/my-goa/art-culture/november-is-almost-upon-us-and-so-is-the-goa-heritage-festival-2022
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Explained Heta Pandit, Vice Chairperson of GHAG, 
"For most visitors to Goa its heritage is restricted to 
the historic monuments and picturesque bylanes of 
the city. Goa has so much more to offer. Goa Heritage 
Festival 2022 will showcase glimpses of that heritage 
through art, music, books, talks, heritage walks, dance 
and more."  

The five day event will witness 40 Goan artists, 
43 Goan craftspersons, 20 heritage walks and tours 
which explain facets of Goa's heritage and over 20 
local culinary and beverage experiences during the 
festival. 

This edition of the festival will be zero waste. 
"Goa Heritage Festival will aim to be a zero - waste 
festival", added Heta. "Through partnerships with 
various companies, waste - collection rewards and 
other systems we will leave the Campal area clean as 
it is", she added. 

The Campal Heritage Precinct will play host to this 
edition of the festival. "While many of the houses 
in this area still reflect the architectural style of an 
era gone by, the quiet bylanes and the beautiful F.L. 
Gomes garden with its beautiful bandstand make it 
the ideal backdrop to showcase some of Goa's vibrant 
culture and history," said Heta. 

Activities through the festival include guided 
heritage walks across various parts of Goa, an 
insightful lecture series, literary and poetry sessions 
on Goa related themes and live music across genres. 
The Kids Corner will be a zone dedicated to children 
where they can immerse themselves in a range of 
activities, craft sessions, games and reading sessions.  

Vivek Menezes is curating an interesting and 
insightful segment on literature which includes 
talks and book launches. Mallika Sarabhai, Tasneem 
Zakaria Mehta, Rana Safvi, Pragya Bhagat, Nature 
Conservation Society and Heta Pandit (Stories from 
Goan Houses) will be launching their books at the 
festival.    

Jack Ajit Sukhija is curating the heritage walks along 
with Heta Pandit. He said, "A unique perspective 
on Goa's abandoned history, heritage, and culture 
will be provided through the series of walking tours 
planned for the Goa Heritage Festival, which will be 
led by local experts such as Soul Travelling, Make It 
Happen, and other organisations. Nowadays, we have 
seen numerous visitors choose heritage excursions, 
which indicates that they are interested in learning 

a família desde a manhã até o pôr do sol. São todos 
bem-vindos.

Na opinião de Heta Pandit, vice-presidente da 
GHAG, "Para a maioria dos visitantes de Goa, o seu 
património está restrito aos monumentos históricos e 
pitorescas ruas da cidade. Goa tem muito mais para 
oferecer. O Goa Heritage Festival 2022 apresentará 
vislumbres desse património através da arte, música, 
livros, palestras, caminhadas históricas, dança e 
muito mais."

O evento de cinco dias vai testemunhar 40 artistas 
goeses, 43 artesãos goeses, 20 caminhadas e passeios 
pelo património que explicam facetas do património 
de Goa e mais de 20 experiências gastronómicas e de 
bebidas locais durante o festival.

Esta edição do festival será “zero desperdício”. "O 
Goa Heritage Festival pretende ser um festival de 
lixo zero", acrescentou Heta. “Através de parcerias 
com várias empresas, recompensas de recolha de 
resíduos e outros sistemas vamos deixar a zona do 
Campal limpa como está”, acrescentou.

O Campal Heritage Recinto será palco desta edição 
do festival. "Enquanto muitas das casas nesta área 
ainda refletem o estilo arquitetónico de uma época 
passada, as ruas tranquilas e o belo jardim F.L. 
Gomes com seu lindo coreto fazem dele o cenário 
ideal para mostrar um pouco da vibrante cultura e 
história de Goa", disse Heta.

As atividades do festival incluem passeios guiados 
pelo património em várias partes de Goa, uma série 
de palestras perspicazes, sessões literárias e poéticas 
sobre temas relacionados com Goa e música ao vivo, 
de todos os géneros. O Kids Corner será uma zona 
dedicada às crianças onde poderão mergulhar num 
conjunto de atividades, sessões de artesanato, jogos 
e sessões de leitura.

Vivek Menezes está a organizar um bloco dedicado 
a literatura, que inclui palestras e lançamentos de 
livros. Autores como Mallika Sarabhai, Tasneem 
Zakaria Mehta, Rana Safvi, Pragya Bhagat, Nature 
Conservation Society e Heta Pandit (Stories from 
Goan Houses) lançarão seus livros no festival.

Jack Ajit Sukhija, em conjunto com Heta Pandit, 
serão os responsáveis pelas caminhadas históricas. 
Na opinião de jack: "Uma perspectiva única sobre a 
história, herança e cultura abandonadas de Goa será 
fornecida através da série de passeios a pé planeados 
para o Goa Heritage Festival, que será liderado por 
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more about Goa and how it has evolved over time."
Speaking about Goa being an art hub, Cezar 

Pinto, member of GHAG who is a curator on the 
art component said, "Today many of the country's 
creative luminaries have moved to live in Goa. 
Coupled with our local artists from the state, Goa is a 
hub for art. Cultural heritage includes tangible culture 
which includes art artefacts, sculptures and buildings. 
This is the reason we are showcasing different forms 
of art in this heritage precinct." 

A unique pop-up bazaar will feature at the festival 
where select local, home-grown brands will offer a 
glimpse into Goa's varied handicrafts, art, and other 
traditional produce as well as organic food and fabric 
stalls. The initiative by Natasha and Bhakti will offer 
a platform for local talent to showcase their offerings. 

A Goan festival is incomplete without its cuisine, 
music and entertainment. Goa is famed for its cuisine. 
The five-day event will have an array of local Goan 
delicacies, culinary and beverage offerings. Music 
and dance will be part of the celebrations.

Since its inception in 2000 the Goa Heritage Action 
Group (GHAG) has brought to the fore Goa's heritage 
and culture through a series of events, festivals, talks, 
seminars, research projects and white papers. GHAG 
has made a consistent effort to highlight the status of 
Goan heritage both to the general public and to the 
state authorities and bureaucracy.

especialistas locais como Soul Travelling, Make It 
Happen e outros. Atualmente, temos visto muitos 
visitantes escolherem excursões ao património, o que 
indica que estão interessados   em saber mais sobre 
Goa e como esta evoluiu ao longo do tempo."

Falando sobre Goa ser um centro de arte, Cezar 
Pinto, membro do GHAG e curador de arte afirmou: 
"Hoje, muitos dos luminares criativos do país se 
mudaram para morar em Goa. Juntamente com 
nossos artistas locais do estado, Goa é um centro de 
arte. O patrimônio cultural inclui a cultura tangível, 
que inclui artefatos de arte, esculturas e edifícios. É 
por isso que estamos a apresentar diferentes formas 
de arte neste recinto do património."

Um bazar pop-up exclusivo será exibido no festival, 
onde marcas locais selecionadas oferecerão um 
vislumbre da variedade de artesanato, arte e outros 
produtos tradicionais de Goa, bem como tendas de 
alimentos orgânicos e tecidos. A iniciativa de Natasha 
e Bhakti oferecerá uma plataforma para talentos 
locais mostrarem suas ofertas.

Um festival goês está incompleto sem a sua 
gastronomia, música e entretenimento. Goa é famosa 
por sua culinária. O evento de cinco dias terá 
uma variedade de iguarias locais de Goa, ofertas 
culinárias e de bebidas. Música e dança farão parte 
das comemorações. Desde a sua criação em 2000, o 
Goa Heritage Action Group (GHAG) trouxe à tona 
a herança e a cultura de Goa através de uma série 
de eventos, festivais, palestras, seminários, projetos 
de pesquisa e “white papers”. A GHAG tem feito 
um esforço consistente para destacar o status do 
património goês tanto para o público em geral quanto 
para as autoridades e administração do estado.
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O CHÁ DAS CINCO ESTÁ DE VOLTA NA CASA DE GOA

FIVE O’CLOCK TEA IS BACK AT CASA DE GOA

Depois de uma longa interrupção imposta pela 
pandemia, o tradicional Chá das Cinco retomou no 
dia 21 de outubro na Casa de Goa. Alegria, reencontro 
de gerações e harmonia, foram o mote para que este 
encontro alcançasse uma grande adesão. Foi uma tarde 
bem passada, muito concorrida por sócios, familiares 
e amigos que fizeram questão em participar no evento. 
Acepipes tradicionais acompanhados por um chá 
ou outra bebida a gosto, seguida de uma excelente 
atuação do grupo Surya (Link), fizeram com que o 
evento fosse muito bem apreciado por todos.

After a long break caused by the pandemic, the 
traditional Five O’Clock Tea at Casa de Goa resumed 
on 21 October. Joy, reunion of generations and 
harmony, was the motto, to ensure that this meeting 
received a good response. It was an afternoon well 
spent, well attended by associates, family members 
and friends who wanted to participate in the meeting. 
Traditional delicacies, with tea or other drinks upon 
request, followed by an excellent performance by 
the Surya group (Link), made the event very well 
appreciated by all.

https://www.facebook.com/watch/?v=2385561994931966
https://www.facebook.com/watch/?v=2385561994931966
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‘ÚLTIMO ESFORÇO’ PARA SALVAR PANJIM

‘LAST-DITCH EFFORT’ TO SAVE PANJIM

A hipercomercialização de Panjim está a ser 
combatida pelo Save Panjim Group (SPG). Com este 
intuito o grupo realizou uma reunião para traçar um 
plano de oposição à “comercialização” da capital 
de Goa. O SPG alega que os espaços públicos em 
Panjim estão a ser usurpados e hipercomercializados 
por “casinos” e “projetos turísticos” desnecessários, 
que afetam negativamente a qualidade de vida dos 
habitantes. O grupo deseja alertar os moradores 
de Panjim para o que está a acontecer e agir num 
‘esforço de última hora para salvar o que resta’. Nos 
projetos discordantes estão incluídos o Projeto do 
Teleférico Panjim-Betim e o Parque de Resíduos para 
Arte do Campal. De acordo com esta associação, a 
serem executados, estes projectos vão sobrecarregar 
a capital do Estado de Goa. O Plano para o Cais de 
Panjim, que tende a privatizar a frente ribeirinha 
do Mandovi, também mereceu comentários de Elsa 
Fernandes, outra integrante do grupo. Segundo esta 
activista, “esta política é um documento comercial, 
menos biodiversidade e impacto social”. Nas palavras 
de Sabina Martins, outra associada do SPG, “todas as 
leis estão sendo alteradas para acomodar os casinos”. 

The over-commercialisation of Panjim is being 
opposed by the Save Panjim Group (SPG).  The group 
held a meeting to chalk out a plan to oppose the 
commercialisation of the State’s capital city. The SPG 
has alleged that public spaces in Panjim are being 
usurped and over-commercialised by “casinos” 
and unnecessary “tourism projects”, which have 
adversely affected the quality of life. The group wishes 
to alert the residents of Panjim to understand what’s 
happening and act in a ‘last-ditch effort to save what’s 
left. Among the projects opposed by the group are the 
Panjim-Betim Ropeway Project, and the Waste to Art 
Park at Campal, which according to this association, 
will overburden the capital city. The Jetty Policy, 
which tends to privatise the Mandovi riverfront, also 
deserved comments from Elsa Fernandes, another 
group member. According to her, “this policy is a 
commercial document, minus biodiversity and social 
impact”. In the words of Sabina Martins, another 
representative of the SPG, “every law is being 
changed to accommodate casinos.”

‘A SHORTCUT TO TIPPERARY (FROM GOA)’

‘A SHORTCUT TO TIPPERARY” (DE GOA)’

Conhecido advogado, legislador, ativista e nosso 
colaborador Radharao F. Gracias é autor do livro 
‘A Shortcut to Tipperary (de Goa)’, publicado pela 
Broadway Publishing House. O livro é um ensaio do 
autor de recriar a vida na zona rural de Goa na sua 
juventude. A história é fictícia, com alguns incidentes 
reais e mesclados, mas o cenário é natural. Um dos 
objectivos, entre outros, é deixar um registo de um 
modo de vida que está a desaparecer rapidamente. 

Well-known lawyer, legislator, activist, and our 
fellow writer Radharao F. Gracias authored a book, 
‘A Shortcut to Tipperary” (from Goa)’, published 
by Broadway Publishing House. The book is the 
author’s attempt at recreating life in rural Goa in 
his younger days. The story is fictitious, with some 
actual incidents meshed and merged, but the setting 
is natural. One of the purposes is to leave a record 
of a quickly disappearing way of life. And in doing 
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E ao fazê-lo, o autor recorreu conscientemente ao 
tiatr (drama em konkani), uma forma de arte que é 
essencialmente goesa.

so, the author has consciously taken recourse to 
the theatre (Konkani drama), an art form that is 
quintessentially Goan.
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October 2022, vol. 3, issue 10 November 2022, vol. 3, issue 11

Link Link

A NOSSA REVISTA PARCEIRA | OUR PARTNER MAGAZINE

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

https://online.fliphtml5.com/kdhdu/ylno/
https://online.fliphtml5.com/kdhdu/sysj/
https://fliphtml5.com/homepage/kdhdu
https://online.fliphtml5.com/kdhdu/ylno/
https://online.fliphtml5.com/kdhdu/sysj/
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