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Este é o poeta: 

 

 

 

Nasceu no Crato, Ceará, 1944, viveu na França, Argélia, Moçambique. 

 

Um Certo Goês encerra o livro de  contos ENTRE MOSCAS (Confraria do Vento, 
2013), finalista do Prêmio Portugal Telecom, com resultado a sair em novembro.  

Bem, o poema (ou conto em versos) tem mais enigmas do que Mona Lisa e Hamlet 
juntos. A começar pelo goês do título, sujeito sobre quem ficamos informados, apenas, 
que é de Goa, evidentemente... 

 

 

http://www.mangotreegoa.org/


 

 

 

... e que mora no final da Rua Damião de Góis, no bairro de Sommerschield  - o poema 
não diz em que cidade ou país - , e é conselheiro ad hoc do presidente guerrilheiro – 
também não identificado - e o maior conhecedor da África Austral. 

OK, pra isso existe o Google. Bairro de Sommerschield é de... Maputo, Moçambique, 
um dos países em que Norões viveu. Aí está: 

 

 

E, aqui, o “Presidente africano guerrilheiro”:  

 

 

Samora Moisés Machel GColIH (Chilembene, Gaza, 29 de Setembro de 1933 — 
Mbuzini, Montes Libombos, 19 de Outubro de 1986) foi um militar moçambicano, 
líder revolucionário de inspiração socialista, que liderou a Guerra da Independência de 
Moçambique e se tornou o seu primeiro presidente após a sua 
independência,1 de 1975 a 1986. 

Bem, digite-se, no Google: Samora Machel + assessor + Goa. Ecce homo: 

Aquino de Bragança, natural de Goa, físico de formação, em função da sua militância 
política, tornar-se-ia reconhecido internacionalmente como jornalista e cientista social de 
formação marxista, razão que o levaria, mais tarde, em seguida à Independência de 
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Moçambique, em 1975, a fundar e assumir a direção do Centro de Estudos Africanos da 
Universidade Eduardo Mondlane (CEA/UEM), com o objetivo de dar vida a um centro de 
pesquisa que desse sustentação acadêmico-intelectual ao esforço de construção da 
recém-criada nação moçambicana. Membro de um movimento comunista pró-
independência da índia Portuguesa, tornou-se, desde 1969, principal conselheiro de 
Samora Machel. 

 
E eis o GOÊS: 

 

 

 

Muito bem. E o poema prossegue: 

 

Numa mansão da avenida Kenneth Kaunda 

dois homens se discutem, se descobrem: 

desordenam. 

O outro tem nome de pátria, 

é calabrês, mas seu país é Barra do Piraí. 

 

http://retabulodejeronimobosch.blogspot.com/2013_04_01_archive.html


Novo mistério. Mas aí estão as pistas: calabrês, Barra do Piraí, nome de pátria. 
Bingo: 

Ítalo Zappa (Paola, 30 de março de 1926 — Barra do Piraí, 4 de novembro de 1997) foi 
um diplomata brasileiro. Serviu como embaixador do Brasil em Moçambique - (1977 a 
1981), República Popular da China (1982 a 1986), Cuba (1986 a 1990) e Vietnã (1994 a 
1996). Filho de Santo Zappa e Julieta Fuocco Zappa, nasceu na Comuna de Paola, Itália, 
mas era considerado brasileiro nato de acordo com o art.115, letra b, da Constituição de 
1937, exigência para o posterior ingresso no serviço diplomático do Brasil. 

 

Agora é elementar: a Avenida Kenneth Kaunda, onde Aquino de Bragança e Ítalo 
Zappa se encontram... só poderia ser na...  

Embaixada do Brasil em Maputo - Av. Kenneth Kaunda, 296 - Caixa Postal 1167 - 
Maputo, Moçambique - Tel: (258) 21484800 - Fax:(258) 21484806/491339 - 
Plantão Consular: (258) 822835330 - E-mail: ebrasil@tdm.co.mz 

 
A conversa entre os dois é pesada: 

As palavras chegam em látegos, 

como as chuvas das monções,  

 

Sobre o quê discutem? 

Nenhuma pátria subverte 

a água que rega o jardim dos homens. 

 
(Somente as raízes testemunham) 

Isso me lembra a tremendamente longa discussão sem testemunhas, de Fidel com 
Guevara, quando este voltou de um sumiço... que acabou resultando em sua ida 
pra Bolívia, e pra morte. 

 

Há uma estrofe bem significativa em Um Certo Goês: 

O saber é o maior pecado 

entre todos os pecados capitais. 
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Bem, felizmente Leonardo, Shakespeare e Norões não criaram suas obras como 
temas pra estudos e desvendamentos. Apenas para nos... levar a momentos 
intensamente misteriosos, porque humanos. Por que, por exemplo,  mencionar o 
nome da avenida em que os seus personagens se encontram e começar o poema 
com a menção do nome de uma rua, aquela em que, por coincidência, o Aquino de 
Bragança mora, “estreita, quase vereda / comparada às vastas avenidas que 
decompõem a cidade”? Veja como, na realidade,  a Rua Damião de Góis é paralela 
à Kenneth Kaunda:  

 

 

Por que a ênfase?  

Quatro séculos separam os dois cronistas: 

o do Princípio e o do Fim. 

http://www.maputo.diplo.de/Vertretung/maputo/de/02/Lageplan/Lageplan.html


 
 

Damião de Góis em desenho de Dürer, Galeria Albertina, Viena 

 

Damião de Góis (Alenquer, 2 de fevereiro de 1502 — 30 de janeiro de 1574) foi 
um historiador e humanista português, relevante personalidade do renascimento em 
Portugal. No final da vida, caiu nas garras do Santo Ofício (Inquisição). Sem a roteção do 
cardeal-regente, foi preso, sujeito a processo e depois, em 1572, foi transferido para 
o Mosteiro da Batalha. Abandonado pela sua família, apareceu morto, com suspeitas de 
assassinato, na sua casa de Alenquer, em 30 de Janeiro de 1574, sendo enterrado na 
igreja de Santa Maria da Várzea, da mesma vila, que mandara restaurar em 1560. 

 
Bem,  

a 19 de Outubro de 1986, Aquino perde a vida no acidente de 
aviação de Mbuzini, que vitimou o presidente Samora 
Machel e grande parte da sua comitiva. 

Quatro séculos separam os dois cronistas: 

o do Princípio e o do Fim. 

 
Claro, Damião de Góis foi o historiador do início das 
conquistas portuguesas na Ásia e África – e Brasil.  Aquino 
de Bragança, jornalista,  luta justamente pela libertação 
desses enormes territórios, ainda possessões lusas no século 
passado.  
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O primeiro registra sucessos na Ásia, 

(...) 

O segundo rebusca anotações sobre derrotas em África, 

a que se limita pelo Cabo da Boa Esperança, 

e desemboca no Inferno. 

 

Novo jogo de forças dentro do poema, Norões, perto do final 
dele, reconta: 

 

O primeiro segreda sucessos na Ásia, 

(...) 

O segundo, decifra descaminhos na África 

que se limita pelo Cabo: 

o das Tormentas.  
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Foi dobrado pela primeira vez em 1488 pelo navegador português Bartolomeu Dias. 
Contam as crónicas da época que, como foi avistado depois de vários dias em que os 
marinheiros sofreram violentas tempestades (tormentas), aquele navegador lhe pôs o 
nome de cabo das Tormentas. Ao retornar, entretanto, com a notícia, o rei João II de 
Portugal mudou-lhe o nome porque, ao ser dobrado, mostrou a ligação entre o oceano 
Atlântico e o oceano Índico e prometia a tão desejada chegada à Índia. Chamou-lhe, por 
isso, cabo da Boa Esperança - o topónimo que se perpetuou 

 

Nos corredores domina o branco, 

com astúcias do caçador de safári. 

Em contraposição,  

dois homens confabulam: 

buscam entrelinhas, espaços, equações 

onde incrustar o átomo que se acomoda 

após a refrega. 

 
... E Norões articula novo equilíbrio no poema, bem metafórico: 

(No aquário, o pequeno tubarão, 

entre peixes ornamentais, 

(...)  

Mesmo entre os negros, ele é o mais negro: 

nenhuma  luz o ofusca. 

 
E o tema é retomado no final: 

(No aquário, o pequeno tubarão 

insinua-se entre algas. 

As borbulhas ascendem em ritmo contínuo: 

ele é o mais negro 

entre os negros): 

luz. 
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OK, este ensaio acabou se tornando uma réplica cubista do belo poema de 
Everardo Norões.  

 

Ficou como Aquino de Bragança em ação: 

O discurso é invertebrado, 

mas múltiplo e severo: 

a pontaria e a rapidez 

de uma Kalashnikoff. 

 
Avtomat Kalashnikova 47 

 

Há no escorrer das sílabas 

algo de uma descarga de brigada ligeira: 

Theirs not to reason why, 

Theirs but to do and die: 

Into the valley of Death. 

 

O poema citado é  
The Charge of the Light Brigade 
 
By Alfred Tennyson 
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A Carga da Brigada Ligeira, pintura de Richard Caton Woodville (1825–1855). 

 
   

… que ganha importância pelo fim que tiveram Damião de Góis e Aquino de 
Bragança: 

No vale da Morte, 

Theirs not to reason why, 

Theirs but to do and die: 

 

«Não há nenhuma razão / só há que agir e morrer 

 

Temos aí um novo clássico. 
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