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Em Goa (na Índia) se compreende bem Portugal e a 
sua história! 
2009-08-28 01:52 

Os goeses não se esqueceram de Portugal. O interesse pela 
reedição do meu livro " Medieval Goa" (a edição portuguesa 
Goa Medieval, ed. Estampa, Lisboa 1994), 30 anos após a sua 
primeira edição inglesa, comprova isso mesmo. 

Paulo Varela Gomes, o historiador da Arte portuguesa na Índia e 
professor na Universidade de Coimbra, acabou o seu segundo mandato 
em Goa como delegado da Fundação Oriente. Cruzei-me com ele na 
Panjim Inn, uma belíssima casa de férias no bairro de Fontainhas, a 
poucos passos da casa onde funciona a Fundação Oriente e o Arquivo 
Histórico de Goa. Fiquei aí alojado durante duas semanas até ao dia 25 
de Agosto. PVG despediu-se de Goa na mesma altura e escreve o 
seguinte: http://lishbuna.blogspot.com/2009/08/adeus-goa-p.html 
PVG disse-me durante um curto encontro ao tomar o pequeno-almoço 
com o Director de Max Mueller Bhavan de Kolkata (Centro Cultural da 
Alemanha na Índia) que a presença da Fundação Oriente ficaria 
reduzida na Índia sem delegado residente e que uma das ex-
embaixadoras da Índia em Portugal ficaria encarregue das tarefas 
essenciais. A razão citada (não sei se corresponde à realidade) era 
"complicações" em Portugal! Fico espantado com o que escreveu no " 
Público". 
"Ah sim, são tão ridículos aí, vocês e o vosso futebol, a vossa política 
de anedota que mete pena a toda a gente, o vosso falhanço 
quotidiano, a vossa incapacidade de ser alguma coisa que não 
simpáticos, o desprezo condescendente com que olham para vós, tão 
pequeninos e tão tristes nesse ridículo rectângulo de economia falida, 
sociedade amarga, cultura de empréstimo, entregue a esse ridículo 
destino de pertencer a essa União de falhados. Eu, enquanto aqui 
[Goa] estive, senti-me distante desse pântano em que Portugal só 
existe para campeonatos de futebol. Eu, aqui, fui português. Não fui, 
como vós aí, a lembrança apagada de um passado que não merecem, 
de uma história que não reconhecem, de um presente que aceitam 
como carneiros. Eu, aqui, estive com gente que me recorda que 
podíamos ser outra coisa, que eu (e vocês) podíamos ser outra coisa, 
que Portugal podia ser alguma coisa em vez do último da União, essa 
porcaria em que vocês vivem e me envergonha. Sei que é assim 
porque de cada vez que um jovem português vem a Goa e aqui presta 
atenção, diz-me que nós, os mais velhos, lhe roubámos a história e lhe 
legámos um país ridículo e não o país para que os de cá olham, o país 
que foi. (...)" (Paulo Varela Gomes no "Público") 
Estou mais de 100% de acordo com o que PVG diz. Achei ser muito 
sincero, sincero a ponto de ser um servidor servil dos patrões e de 
elites políticas portuguesas que condena! Soube que queria continuar 
como delegado da FO. Porque será? 
Os goeses não se esqueceram de Portugal. O interesse pela reedição 
do meu livro " Medieval Goa" (a edição portuguesa Goa Medieval, ed. 
Estampa, Lisboa 1994), 30 anos após a sua primeira edição inglesa, 
comprova isso mesmo. O reitor da Universidade de Goa, Prof. Doutor 
D. Deobagkar e o Ministro que tutela a diáspora goesa, Dr. Eduardo 
Faleiro, fizeram o lançamento do livro na Câmara do Comércio e 
Indústria, em Panjim, a cidade capital de Goa, com a presença de 
muitos académicos e outros interessados da sociedade goesa, bem 
como alguns estrangeiros (incluindo portugueses) de visita a Goa.  
O lançamento foi precedido por um debate sobre o papel dos 
historiadores na sociedade em que participaram os historiadores locais. 
O debate foi moderado pela Doutora Maria Aurora Couto, autora do 
livro " Goa: a Daughter's Story (Delhi: Penguin, 2004). Os noticiários 
na imprensa local, bem como o diário nacional " The Times of India", 
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salientaram o contraste entre a pobreza que prevalecia na "Goa 
dourada" dos historiadores da arte, baseando-se na análise de "Goa 
Medieval", que no capítulo de conclusões cita um relatório jesuíta do 
final do século XVII: "gente pela maior parte pobríssima, que só vive 
do seu trabalho e indústria. São limitados os ganhos desta indústria, e 
tão ténues os lucros daquele trabalho, que não bastam ainda para o 
preciso e necessário sustento." Esqueceram-se de que a análise de Goa 
Medieval também não se limita aos naturais, mas inclui entre os 
pobres e maltratados a grande maioria dos portugueses que eram para 
lá degradados. 
Em reconhecimento da minha colaboração com a Universidade de Goa 
nos primeiros anos dessa instituição, o Reitor da Universidade de Goa 
manifestou o seu interesse em colaborar com a Universidade Lusófona 
em projectos que fossem de mútuo interesse. No prefácio da nova 
edição de " Goa Medieval" ficaram registadas as minhas expectativas 
da parte da Universidade de Goa, bem como a minha gratidão para 
com a minha nova alma mater, a Universidade Lusófona (Lisboa), onde 
encontrei o acolhimento académico quando vim fixar-me em Portugal e 
o ambiente que me permitiu continuar os meus trabalhos de 
investigação iniciados em Goa. As minhas críticas da lusofonia mal-
entendida e mal-promovida não só foram compreendidas, mas até 
mereceram uma medalha de reconhecimento e de mérito da 
Universidade Lusófona onde venho servindo desde 1996. Vai ganhando 
terreno a convicção de que só uma lusofonia crítica e de mútuo 
respeito e reconhecimento pode ajudar a reanimar o espaço lusófono 
pós-colonial. 

Teotonio R. de Souza /Historiador, Universidade Lusófona, Lisboa 
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