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Os artigos submetidos devem versar temas relacionados com investigação, 
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reservado para publicação de artigos em concani romano com a tradução para 
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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).
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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: distribuída por correio eletrónico aos sócios da Casa de 
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Publication Norms
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The opinions expressed in articles of the Revista da Casa de Goa do not reflect the 
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Ensaio | Essay

Há 16-17 anos, eu mudei da minha aldeia ancestral, 
Savoi-Verem, para Pangim. Depois de passar 12-

13 anos no bairro de Altinho em Pangim, mudei-me 
para a aldeia de Manguexi. Em termos de transportes 
e interações sociais, Manguexi é parecida à minha 
aldeia nativa de Savoi-Verem mas recentemente, 
pouco a pouco começou a urbanizar-se. Como se situa 
perto das aldeias industriais de Cundaim e Marcaim, 
há cada vez mais rostos desconhecidos em Manguexi. 
Devido à urbanização, o monstro de poluição causado 
pelo lixo está também a crescer como numa cidade. 
Tal como em Pangim, aqui também moro num 
apartamento. A cultura urbana de apartamentos 
não se coaduna com o meu espírito, mas não tenho 
opções por causa de circunstâncias. Normalmente, 
uma pessoa duma aldeia habitua-se adotando um 
estilo de vida urbano (que acho artificial), quando 

fica obrigada a sacrificar a sua maneira genuína 
de viver. Eu não estou prestes a fazê-lo. Por isso, 
as pessoas que observam a minha maneira de ser, 
acham que sou rude ou analfabeto. Atualmente, tenho 
algumas mochilas bem caras no meu armário, mas 
quando saio para Pangim, continuo a levar um saco 
de algodão. “Senhor, você não fica envergonhado ao 
sair com este tipo de saco?” Quando assim pergunta 
Chhaya, a empregada doméstica que trabalha no 
nosso apartamento, eu sempre me rio. Eu não consigo 
explicar-lhe a razão: a simplicidade. 

Algumas pessoas de Manguexi estão curiosas em 
saber sobre este aspeto da minha vida. Apesar de 
morar aqui num apartamento, as belas melodias das 
bhajans* dos templos da deusa Mhalsa* e do deus 
Manguexa* ressoam nos meus ouvidos. Nesses 
momentos, tenho a sensação que estou na minha casa 

Sanjiv Verencar
Goa

Autor do ensaio | Author of the essay

Notas biográficas no fim | Biographical notes at the end

BACK TO THE VILLAGE

DE VOLTA À ALDEIA

Chinmay Ghaisas
Goa

Tradução de Concani Devanagárico para Marata | Translation from Konkani 
Devanagari to Marathi

Notas biográficas no fim | Biographical notes at the end

Dhruv Usgãocar
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Tradução de Marata para Português | Translation from Marathi to Portuguese
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Ensaio | Essay

ancestral em Savoi-Verem e a sede do leite que invade 
a minha infância corre na garganta. Num mundo 
que está em mudança constante, esta satisfação é 
suficiente.

Eu passei uma boa parte da minha infância e 
juventude na aldeia de Savoi-Verem. As sementes da 
arte de poesia também foram plantadas em mim na 
aldeia. É por isso que ao dormir à noite, a maioria dos 
meus sonhos são ligados à aldeia e à casa ancestral: 
o templo da deusa Sateri*, a escola básica, beber o 
leite quente num copo brilhante de latão com doces 
bolachas redondas. Esse sabor ainda permanece na 
minha língua. O leite de vaca ou de búfala que hoje 
se vende em pacotes, ou o leite em pó, não têm piada. 
A dieta do gado também se tem alterado: hoje o gado 
come até sacos de plástico, e por consequência, temos 
o leite sem sabor. No sótão da casa da família Raicar, 
o “stor” Vilas ensinava com o giz na mão; consigo 
ainda reter na minha memória o cheiro do perfume 
que ele borrifava nas suas roupas. A minha formação 
até à segunda classe decorreu naquele sótão. De vez 
em quando, faço esforço para me lembrar dos colegas 
daquela turma. “Onde é que eles estariam agora? Será 
que eles também se tentam lembrar de mim?” Às 
vezes tento procurar uma resposta a estas perguntas. 

Graças ao primeiro Ministro-Chefe de Goa Sr. 
Dayanand Bandodcar, apareceu a primeira escola na 
aldeia e, consequentemente, acabaram as aulas no 
sótão do Raicar. Depois de terminar a quarta classe 
nessa escola em Savoi-Verem, resolvi aproveitar da 
educação secundária em inglês. Assim, inscrevi-me 
numa escola secundária na aldeia vizinha que ficava 
situada a dois quilómetros da minha casa. Hoje em 
dia, levamos os nossos filhos à escola no carro. 
Naquela altura não havia carros e autocarros. Eu ia 
e voltava da escola a pé com a mochila às costas, 
enquanto provava os frutos silvestres que encontrava 
no caminho. Entre as coisas que fazia durante a ida e 
volta da escola, em particular durante as monções, foi 
partir um ananás numa pedra e comê-lo. Nunca adoeci 
por comer um ananás partido numa pedra. Aos meus 
filhos é-lhes quase impossível acreditar na alegria 
que sinto pelos dias da minha infância e juventude, 
particularmente quando conto estas histórias à minha 
filha e ela fica surpreendida ou acha piada. Deixar a 
escola primária que tinha a língua marata como meio 
de instrução, e entrar numa escola secundária em que 
este meio é a língua inglesa, foi naquela altura um ato 

de coragem. O que eu fiz foi nada menos do que uma 
rebeldia. 

Aliás, eu já tinha tido uma rebeldia na quarta classe. 
Nós tínhamos um “stor” arrogante que se chamava 
Paneri. Eu não tenho a certeza acerca do seu nível de 
instrução. Este “stor” não se comportava bem com as 
meninas da turma, a quem fazia chorar. Na altura, eu 
não percebia o significado ‘desse’ seu comportamento, 
mas sentia-me um bocado de ira por ele. Nessa época, 
tinha aparecido no mercado um novo tipo de botas 
que se chamavam ‘pathansuit’ ou algo assim. Creio 
que custavam duas ou duas rupias e meio, que era 
caro. Eu tinha recebido um par destas botas e fui à 
aula com elas calçadas. Nessa altura era obrigatório 
tirar os sapatos ou chinelos antes de entrar na sala de 
aula. Por serem tão caras, tinha medo de as deixar 
fora da sala, pela possibilidade de serem roubadas. 
Mas como o “stor” tinha pouca dignidade, entrava na 
sala calçado com chinelos brilhantes de cabedal, com 
sola de metal. O “stor” pediu-me para tirar as botas e 
deixar fora da sala. Eu recusei, bem assertivamente. 
Disse-lhe, “eu não vou tirar as botas. Primeiro, 
deixe o senhor os seus chinelos fora da sala.” Como 
consequência do meu comportamento corajoso, 
recebi umas boas pancadas que deixaram marcas na 
pele. “Os meus chinelos são como a minha esposa”, 
assim me respondeu. A imagem de ele olhar para a 
sua esposa no papel de um “stor” é uma visão que 
até hoje me ira e não consigo tirar da minha cabeça. 
Eu não sei o que sucedeu no seu pensamento, mas a 
partir desse dia, ele permitiu todos os alunos sentar 
na sala de aula com sapatos e sandálias. Esta deve ter 
sido a primeira rebeldia da minha vida. 

Na escola do sótão, tínhamos uma “stora” que se 
chamava Lata Bai. Às vezes lembro-me dela. Onde 
é que ela estará hoje? Se eu tivesse o seu endereço, 
iria ao seu encontro pelo menos uma vez. No 
pátio da escola, havia vários tipos de plantas. Nós 
brincávamos a fazer cabanas com as mesmas. Hoje, 
o sítio daquelas plantas está ocupado por casas. 
Nós chamávamos castelos aos maiores penedos no 
planalto. Brincávamos nestes ‘castelos’ como os 
Maratas e os Mughals*. Então, os Maratas tinham de 
vencer os Mughals. Cada um esperava jogar no papel 
do rei Marata Shivaji*. Essas brincadeiras eram bem 
divertidas. 

Iniciou-se a formação na escola secundária e a 
minha infância foi-se embora. Comecei a ficar ciente 
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da pobreza da minha família. Com novos amigos, 
novos “stores” e um novo ambiente, surgiram novas 
perguntas. Estas deram luz a um novo pensamento, 
o de falar contra a desigualdade. Ao rever e refletir 
acerca da minha vida até à atualidade, fico ciente 
acerca da importância dessa fase na minha formação. 
Tive diversas experiências neste período: altas e 
baixas e até uns choques em termos de vivência. 

Durante as férias, jogava críquete no parque. Às 
vezes ia ao centro desportivo para jogar carrom*, 
ao mercado participar num jogo de berlindes, ou ao 
templo do deus Anant* cheio de suor e saltava para a 
lagoa do templo. Com os meus amigos da altura, como 
o Narsimha da casa do sacerdote, o Ghanashyam, o 
Prashant e o Shrikant, joguei diversos tipos de jogos 
aquáticos. Às vezes no templo decorria a semana de 
bhajans. Tocavam as bhajans no dia inteiro. Nestes 
dias nós permanecíamos na zona do templo. Na hora 
de partida, voltávamos para casa só depois de receber 
nas mãos o donó* do prasad* do sacerdote Dadá. Eu 
nunca assisti à bhajan do templo. Havia as bhajans 
dentro do templo e nós jogávamos fora no pátio. Às 
vezes o sacerdote Dadá saía e gritava connosco. Eu 
zangava-me com ele, mas controlava-me ao pensar na 
ussal* de feijão verde no donó. Ora, o sabor daquela 
ussal era excecional. O feijão verde de hoje não tem 
mais aquele sabor, então é questionável que a ussal 
tenha o mesmo sabor.

Ao chegar o dia do Caló* do deus Anant, nós 
ficávamos à espera desse dia com impaciência, 
porque é o dia de alegria. Até hoje continuo a olhar 
para o Caló da mesma maneira e emoção. Como 
criança, não poderia ter imaginado que haveria na 
vida coisas além disso. Nós ficávamos a noite inteira 
perto do templo. Havia oito annas ou uma rupia no 
bolso. Nós passávamos entre as lojinhas onde havia 
um aviãozinho de chave à venda. Eu quis comprar 
o aviãozinho. Na altura, o aviãozinho custava três 
rupias. Quem é que me daria tanto dinheiro? Com a 
desculpa do Caló, poderia receber pelo menos uma 

rupia. Até o fim do Caló, essa rupia tinha de sobrar. 
No fim, com as celebrações do Caló, o sonho de 
comprar aquele aviãozinho permaneceu incompleto. 

Eu chamava a minha mãe ‘Bai’. Ela sabia ler e 
escrever melhor do que eu, até o inglês. Na atualidade, 
uma grande parte de jovens que completam a 
décima classe não sabem ler bem um capítulo em 
inglês. Durante a minha juventude ou nos anos do 
ensino superior, eu tinha todos os tipos de amigos: 
alcoólicos, aqueles que jogavam às cartas ou jogos, 
e aqueles que vagabundavam. Por causa disto, todos 
se preocupavam comigo. Eu não lhes ligava porque 
para mim, essa vida é que era bela. A ‘Bai’ falava 
frequentemente comigo acerca da importância da 
boa companhia. Foi com o aviso dela que comecei a 
afastar-me daqueles ‘amigos’ vagabundos. 

Enquanto a ‘Bai’ foi viva, a minha casa ancestral 
chamou-me frequentemente. Procurava uma 
desculpa para visitar a casa e voltava sempre 
mais alegre. Sentia uma paz mental que não 
consigo explicar. Para uma pessoa que é sensível, 
é suficiente. Hoje tenho o meu irmão, a cunhada 
e o sobrinho na casa. Mas não há a ‘Bai’! A casa 
não tem mais aquele sentimento especial ou aquela 
nostalgia. No entanto, quando vou à casa, vejo 
a árvore de Parijat* e outra flora do caminho, 
as paredes da casa, os telhados, os espaços com 
diversas coisinhas e acabo por tomar um banho de 
nostalgia e saudades. Como se a casa e a aldeia a 
tivessem reparado, elas chamam-me e levam-me 
logo ao passado. Eu continuo a procurar os meus 
colegas da escola primária com quem brinquei, 
estudei e cresci. O meu olhar continua à procura 
dos espaços onde eu brinquei com berlindes no 
mercado, joguei às cartas, ao carrom o dia todo, ao 
críquete, às escondidas e nadei na lagoa do templo. 
Hoje a própria aldeia mudou e com ela, as pessoas. 
Restam apenas as memórias. São essas saudades 
que me chamam frequentemente à minha aldeia. E 
é só por essas saudades que vou sempre à aldeia.
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Anant – uma forma do deus Vishnu

Bhajan – oração hindu 

Caló – uma feira ao redor dum templo que dura apenas por um dia

Carrom – um jogo de tabuleiro de origem indiana, muito popular em Goa

Donó – um cestinho de folhas secas que se usa para oferecer a oferta sagrada nos templos

Manguexa – uma forma do deus Shiva, que deu o nome à aldeia de Manguexi, onde existe o famoso templo deste deus.

Mhalsa – uma forma da deusa Parvati, consorte do deus Shiva. Esta deusa tem um grande templo na aldeia de Mardol 
em Goa.

Mughal – um império muçulmano medieval no norte da Índia 

O rei Marata Shivaji – O rei fundador do reino Marata, que hoje faz parte do estado de Maharashtra; lutou contra o 
imperador Mughal Aurangzeb

Parijat – uma árvore de jasmim que floresce à noite, comum em Goa

Prasad – oferta sagrada num templo

Sateri – esta deusa era originalmente a personificação de um formigueiro, que simbolizava a Criação, e representa uma 
forma de reverenciar a natureza.

Ussal – uma preparação de feijão ou lentilhas, popular em Goa

Glossário

Sobre Sanjiv Verencar| About Sanjiv Verencar

Sanjiv Verenkar é jornalista sénior aposentado do Daily Navprabha. Tem uma vasta experiência profissional no 
âmbito dos media e jornalismo, mas também é um popular escritor e poeta goês. Escreveu vários livros em Concani 
e Marata e pelas suas obras literárias foi homenageado com vários prémios estaduais e nacionais.

Sanjiv Verencar is a retired Senior Journalist of Daily Navprabha. He has a rich experience of working in media and 
journalism. He is also a popular Goan writer and poet. He has penned numerous books in Konkani and Marathi and 
has been honored with several state and national awards for his literary works.

Sobre Chinmay Ghaisas | About Chinmay Ghaisas

Chinmay Ghaisas exerce atualmente como Professor Assistente no Departamento de Marata da Universidade de 
Goa. É um tradutor amplamente reconhecido na área das traduções literárias e não literárias. Também exerceu como 
Editor de Notícias, Pivot de Notícias e Tradutor para a Doordarshan & All India Radio. Foi distinguido com prémios 
pelo seu contributo na área da Educação.
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Chinmay Ghaisas is currently working as Assistant Professor at the Department of Marathi, Goa University.  He is a 
widely acclaimed Translator in the field of Literary & Non-Literary translations. He has also worked as News Editor, 
News Anchor and Translator for Doordarshan & All India Radio. He has been honored with awards for contribution 
in the field of Education.

Sobre Dhruv Usgãocar | About Dhruv Usgãocar 

Dhruv Usgaonkar é Professor Assistente de Português no Departamento de Português e Estudos Lusófonos da 
Universidade de Goa e doutorando em Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) 
da Universidade Nova de Lisboa. É sócio da Casa de Goa.

Dhruv Usgãocar is Assistant Professor of Portuguese at the Department of Portuguese and Lusophone Studies at 
the University of Goa and a PhD student in International Relations at the Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
(FCSH) at the Universidade Nova de Lisboa. He is a member of Casa de Goa.

Casa de Campo em Cussemane (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I) 
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The Global Goan - The magazine for Goans by Goans across the globe

Recomendamos a leitura dos dois últimos números, usando as hiperligações abaixo

We recommend the reading of the two last issues, clicking on the links below

October 2021, vol. 2, issue 10 November 2021, vol. 2, issue 11

Link Link

A NOSSA REVISTA PARCEIRA | OUR PARNER MAGAZINE

https://fliphtml5.com/homepage/kdhdu
https://online.fliphtml5.com/kdhdu/jamo/#p=1
https://online.fliphtml5.com/kdhdu/hryc/#p=1
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