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Escola Secundária de Inhaminga suspende aulas devido a 
onda de desmaios depois de corte de embondeiro 
 

- Nós não podemos negar que realmente os espíritos possam ter estado incomodados com 
aquilo que se fez, mas também nessas situações pode-se abrir espaço para que alguém 
possa fazer de forma propositada aproveitando-se do que a aconteceu  
 

- Somos africanos e temos que conviver com isso. Esta é a primeira vez que isso acontece 
em Sofala e nós não temos ainda experiência de lidar com esse tipo de situações, estamos a 
encarar de forma estagiária – Manuel Chicamisse, Director da Educação em Sofala 
 
 

(15JUL19) começaram também a re- 
gistar-se desmaios e alucinações entre 
estudantes do sexo masculino. Trata-se 
de uma situação que está a acontecer a 
cerca de um mês. O Autarca apurou es-
ta manhã que a escola suspendeu hoje 
e por um período indeterminado o  cur- 

 Beira (OAutarca) – A Escola 
Secundária de Inhaminga, no distrito 
de Cheringoma, província de Sofala, 
está a ser abalada por desmaios e aluci-
nações colectivos, afectando maiorita-
riamente estudantes do sexo feminino. 
Mas a partir de ontem, segunda-feira
  
 

so das aulas. Esta situação que aconte-
ce pela primeira vez em Sofala alega-
se que deriva do corte de um embon-
deiro que existia no recinto escolar.  
 Sobre o embondeiro, nome 
científico Adansonia, existem várias 
lendas incluindo africanas que contam 
que a árvore é maligna, tem toque de 
magia e forte tradição cultural no  con-  

 

Frase: 
O maior desafio do professor na actualidade é 
ensinar um aluno que não quer aprender!■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/07/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.03 70.38 EUR UE 

61.46 62.66 USD EUA 
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tinente. Conta-se que o embondeiro 
por ter inveja das outras árvores, foi 
castigado pelos deuses e posto de ca-
beça para baixo: a copa foi enterrada e 
as raízes ficaram para cima.  
 O Autarca apurou que alguns 
estudantes possuídos gritam chamando 
o nome de um dirigente da escola e ar-
remessam pedras quebrando vidros de 
janelas do estabelecimento de ensino. 
 Consta ainda que alguns estu-
dantes que tiveram desmaio e alucina-
ções na semana passada até hoje ainda 
não recuperaram a consciência. Ele-
mentos da direcção da escola foram 
forçados a deslocar-se à casa de uma 
estudante possuída, depois da mesma 
gritar chamando insistentemente o no-
me de um dirigente da escola. 
 

Estamos a tratar o caso como está 
acontecer 
 Na cidade da Beira, O Autarca 
abordou Manuel Chicamisse, Director 
Provincial da Educação e Desenvolvi-
mento Humano de Sofala, que referiu 
que “estamos a tratar o caso como está 
acontecer”. 
 Manuel Chicamisse afirmou 
que o que está a acontecer tem um fun-
do tradicional que a comunidade local 
consente e já existe um trabalho que 
envolve os líderes tradicionais que já 
realizaram cerimónias seguindo os há-
bitos e costumes tradicionais da região. 
 “Nós não podemos negar que 
realmente os espíritos possam ter es-
tado incomodados com aquilo que se 
fez, mas também nessas situações po-
de-se abrir espaço para que alguém 
possa fazer de forma propositada apro-
veitando-se do que já está a acontecer” 
– afirmou Chicamisse.   

 O Director Provincial da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano de 
Sofala afirmou ainda que “somos afri-
canos e temos que conviver com isso. 
Esta é a primeira vez que isso acontece 
em Sofala e nós não temos ainda expe-
riência de lidar com esse tipo de situa-
ções, estamos a encarar de forma esta-
giária”. 
 Manuel   Chicamisse  reconhe- 
 

 
 

Desmaios de estudantes em massa nas escolas já são frequentes em Moçambique,mas na 
província de Sofala consta que esta é a primeira vez que situação idêntica acontece 

  
Nós não podemos negar que realmente os espíritos possam ter estado incomodados com aquilo 
que se fez, mas também nessas situações pode-se abrir espaço para que alguém possa fazer de 

forma propositada aproveitando-se do que a aconteceu – Manuel Chicamisse, Director 
Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Sofala 

 
ceu que a situação é prejudicial ao per-
curso de aulas e perturba o próprio am-
biente da escola. “Estamos atentos, a a-
companhar e acreditamos que tudo que 
fôr acontecer naquela escola nós va-
mos conseguir trabalhar até o fim do a- 

no e vamos concretizar o nosso plano 
de ensino e aprendizagem” – assegu-
rou. 
 Desmaios e alucinações em 
massa nas escolas já são frequentes em 
Moçambique.■ (Redacção) 
 

Alice Mabota torna-se primeira mulher a 
candidatar-se à Presidência da República 

 Maputo (O Autarca) – A pro-
eminente activista social  e  de  direitos  
 

humanos, Alice Mabota, antiga Presi-
dente da Liga dos Direitos Humanos 
(LDH) de  Moçambique,  submeteu  ao  
 

Conselho Constitucional ontem, segun-
da-feira (15JUL19) a sua candidatura à 
Presidência da República. 
 

 Suportada pela Coligação A-
liança Democrática (CAD), Alice Ma-
bota torna-se a primeira mulher a can-
didatar-se ao cargo mais alto  da  nação 

 
 

moçambicana. É, sem dúvidas, um im-
portante ganho para a democracia mo-
çambicana o encorajamento e determi-
nação de uma mulher para assumir a 
condução dos destinos do país.■ (R)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DE VEZ EM QUANDO 
 

Por: Afonso Brandão 
 Mal vai o Millennium-bim em Maputo… 
 
 

Será que não existem outras responsáveis ou andam DIS-
TRAÍDOS com a Corrupção imparável que já é confran-
gedora e constitui «o pão nosso de cada dia» em Moçambi-
que, a todos os níveis?!...  
 Quanto a nós — e a Opinião é abrangente — esta 
LEI só pode significar CONTROLO ABSOLUTO AO CI-
DADÃO, DE UM ESTADO DE DIREITO E DEMOCRÁ-
TICO, COMO É MOÇAMBIQUE (SERÁ MESMO?). 
PERANTE OS FACTOS AQUI RELATADOS, SÓ PO-
DEMOS CONCLUIR QUE ATRAVÉS DE MEDIDAS 
DESTA NATUREZA — E DESTA NOVA LEI —, O ES-
TADO DESCONFIA DE TUDO E DE TODOS… CO-
MO SE FOSSEMOS TODOS TRAFICANTES DE DOGA 
E DE LAVAGENS DE DINHEIRO…    

 Para concluir, vamos relatar, em pormenor, «um 
caso» INSÓLITO que aconteceu connosco. É muito sim-
ples (convenhamos), mas de uma estupidez crassa e de no-
tória brincadeira de mau gosto (para não adjectivarmos o 
problema de uma forma mais contundente…)   

 Vivo em Portugal desde 2010. Sou cidadão Luso-
Moçambicano, com duas Nacionalidades em vigor. Desde 
essa data (21 de Setembro de 2010) NUNCA mais fiz qual-
quer desconto para a Segurança Social de Moçambique, por 
questões óbvias. E como não pretendo regressar tão de-
pressa a Maputo — nada nem ninguém me obriga a fazer 
quaisquer descontos. Ou seja: Tem lógica, naturalmente!  
 Se estou fora de Moçambique a viver e a trabalhar 
há 10 ANOS, (não como Imigrante — diga-se em abono 
da verdade! —, é natural e lógico que NUNCA mais fiz 
qualquer desconto. Nem sequer de UM METICAL que se-
ja, pois estou ausente de Moçambique e não tenho qualquer 
actividade profissional no País. Contudo, não obsta que 
possa ter uma Conta Aberta num Banco em Maputo, não é 
verdade? Ou os cidadãos naturais e ausentes do País, que 
residem e trabalham no Estrangeiro estão inibidos de ter a-
cesso a uma Conta bancária no seu País de Origem?!... Ou 
será que não posso vir a transferir, num Futuro Breve, valo-
res em dinheiro para Maputo, uma vez que tenho Familia-
res a viver e a trabalhar no País? 
 

 Não podemos pactuar (nem 
aceitar) despachos ridículos que são 

muitas vezes publicados em Diário da República e que 
vêm contrariar os mais elementares Direitos dos Cidadãos 
Moçambicanos, em termos de sigilo a que todos temos di-
reito, num País como o nosso que vive (ou devia viver!) em 
Democracia desde que se tornou Independente. Mas, pelos 
vistos, as coisas não são bem assim. Faz-nos recordar os 
“velhos” Tempos da PIDE que imperava em todas as Coló-
nias Portuguesas antes da Descolonização de 1975, ditadas 
pelo Regime Fascista de Salazar, a partir de Portugal… 
 

 O caso que vamos relatar hoje é gritante e ao mes-
mo tempo um paradoxo inoportuno e inexplicável. A mere-
cer denúncia e alteração. Falamos, naturalmente, no Art. 4 
do Regulamento da Lei 14/2013 de 12 de Agosto, public-
cada em Diário da República daquele Ano. Lei que vem 
exigir às Instituições Bancárias, a operar em Território Na-
cional, que os Bancos passem a solicitar a todos e a qual-
quer Cliente, na abertura de uma Nova Conta, a apresenta-
ção obrigatória de diversos Documentos, designadamente, 
B.I., NUIT e Declaração de Rendimentos (onde devem 
constar a Profissão e o Rendimento Líquido Mensal a-
presentada à Segurança Social de Moçambique, anualmen-
te)...  
 

 Evidentemente que não podemos aceitar – sobretu-
do a exigência que obriga o Cidadão comum (e residente 
no País) a ter que anexar aos Documentos solicitados pelo 
Banco, a sua Declaração de Rendimentos Anual —, pois 
trata-se de um facto sigiloso que só ao próprio cidadão diz 
respeito e tem acesso. Por alma de quem é que outras Enti-
dades Singulares ou Colectivas, nomeadamente, os Bancos 
e outras Instituições que tais, podem EXIGIR a Declaração 
de Rendimentos de um Cidadão qualquer que ele seja, uma 
vez que estamos diante um documento pessoal e intrans-
missível, de carácter sigiloso e pessoal?!  
 Estamos a brincar com coisas sérias ou será que os 
responsáveis máximos da nossa Segurança Social e do Mi-
nistério das Finanças (cujo Ministro Manuel Chang se en- 
contra preso na África de  Sul,  “por bom comportamento”? 
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 Pois parece que sim. Com esta Nova Lei — embo-
ra EU tenha a minha Conta aberta na dependência do Mil-
lennium-BIM, no Balcão do Mercado Central, na Baixa da 
Cidade, a verdade é que a “zelosa” e “cumpridora” funcio-
nária de nome Ludimila Mafuiane, entendeu não activar o 
meu NOVO CARTÃO VISA (solicitado agora pela tercei-
ra, vez ao longo destes últimos 10 ANOS), porque EXIGE 
ESTUPIDAMENTE (sem qualquer ofensa à Senhora em 
questão, entenda-se) a “tal” Declaração de Rendimentos?!  
Será porque está simplesmente a cumprir ordens superiores 
ou porque resolveu «não ir com a minha cara?!  
 Enquanto a “tal” Funcionária (repetimos) não en- 
tender que é totalmente impossível da minha parte a apre-
sentação de um documento que não tenho, uma vez que a 
Segurança Social de Maputo não pode passar nada sobre a 
minha pessoa, pela simples razão de que nada consta a meu 
respeito, em termos de descontos efectuados nos últimos 10 
ANOS… 
 

 A NÃO SER QUE O BANCO MILLENNIUM-
BIM PRETENDA UMA DECLARAÇÃO DE RENDI-
MENTOS DE PORTUGAL, ONDE TENHO A MINHA 
MORADA FISCAL ABERTA, PARA QUE A SITUA-
ÇÃO DA ACTIVAÇÃO DO CARTÃO AGORA SOLICI-
TADO SEJA DESBLOQUEADA… 
 Não brinquemos com coisas sérias. Aqui em Portu-
gal “essas práticas” e “essas Leis de Aviário” não existem. 
E a existirem, estou certo que caía o Carmo e a Trindade… 
 Conclusão: escrevi ao Banco a solicitar à respecti-
va “zelosa” e “cumpridora” Funcionária o encerramento 
definitivo e URGENTE da minha Conta. E pedi, em para-
lelo, que a (dita) Senhora tratasse de transferir o dinheiro 
que ainda conservo em Saldo na Conta, em Maputo… 
 Agora em vésperas e em vias de se tornar numa ex-
conta… 
 E assim vamos, «cantando e rindo, neste País de 
Corruptos impunes e Fazedor de Leis que não servem a 
ninguém e que estão inadequadas ao Pais que servem…■ 
 

BVM anuncia resultados da subscrição de acções HCB 

 Maputo (O Autarca) – A 
Bolsa de Valores de Moçambique vai 
proceder, amanhã, quarta-feira (17JUL 
19), em Maputo, ao anúncio público 
dos resultados da subscrição de acções 
na OPV de 2,5% da Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB). O evento contará 
com a presença de dirigentes e quadros 
da BVM e da HCB, operadores de Bol-
sa, parceiros estratégicos da BVM e da 
HCB, representantes do consórcio fi-
nanceiro que lidera a operação, repre-
sentantes de empresas privadas, públi-
cas e participadas pelo Estado, empre-
sas cotadas e em processo de admissão 
à cotação, entre outros convidados. 
 Depois de a 20 de Maio cor-
rente ter-se feito  o lançamento da 
OPV das acções da HCB, de 17 de 
Junho a 12 de Julho decorreu o proces- 

so de subscrição das acções exclusiva-
mente para cidadãos, empresas e insti-
tuições moçambicanas, em conformi-
dade com o anuncio feito à 27 de No-
vembro de 2017 pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Jacinto Nyusi, a BVM 
terá a honra de apresentar publicamen-
te, em Sessão Especial de Bolsa, os re-
sultados da subscrição da OPV da 
HCB. 
 Refira-se que esta Oferta Pú-
blica de Venda de Acções da HCB, re-
veste-se de um conjunto de caracterís-
ticas únicas pela sua dimensão, os seus 
objectivos, a prioridade na atribuição 
de acções aos investidores singulares, a 
primazia aos pequenos investidores, os 
canais de subscrição para a compra das 
acções, o preço de venda de cada acção 
HCB (3,00 MT),  conferindo  a  esta o- 

peração uma abrangência nacional e 
inclusiva. 
 Para além dos balcões das a-
gências bancárias, os cidadãos pude-
ram usar novos canais de subscrição 
para a compra de acções através do re-
curso às novas tecnologias móveis e às 
operadoras de telefonia móvel (Tmcel, 
Vodacom e Movitel), permitindo que 
mesmo aqueles investidores que resi-
dem em zonas sem infraestruturas ban-
cárias pudessem participar nesta OPV, 
concorrendo assim para a inclusão e-
fectiva dos moçambicanos. 
 A Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, sedeada em Songo, província de 
Tete, é um dos maiores empreendi-
mentos económicos do país, participa-
da pelos estados moçambicano e de 
Portugal.■ (Redacção)   
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

16 de Julho de 1936 ... Alberto Rodrigues 
 

 Nasceu na então cidade de Lourenço Marques. Jo-
gou futebol, basquetebol. Alinhou ainda pela equipa dos 
Despachantes Oficiais, sendo que na altura eram seus com-
panheiros Sérgio Albasini, Carlos Alemão, João Vasconce-
los (Toina) e António Rabaçal Marques. Na sua vida des-
portiva representou dois clubes federados, nomeadamente o 
Ferroviário e o Indo Português. 
  Na temporada de 1952/53 joga nos juniores dos 
“locomotivas”. Da sua equipa naquela categoria, treinada 
por Alfredo Neves, lembro-me de companheiros seus, co-
mo por exemplo Humberto Pinto, Álvaro Collinson ou Ga-
briel Fernandes (Bábá). 
  Em seniores, a partir da época 1954/55, Alberto jo-
ga ao lado de importantes figuras da bola ao cesto, como 
foram os casos de António Alves da Fonseca, Humbertro 
Pint, Tavares da Rocha, Labistour Alves, Adam Ribeiro, 
Guilherme Soares, Ip Chiu  AH, Orlando Carmelo ou Antó-
nio Pinho, Leonel Velasco, Victor Agostinho, Mário Ma-
chado ou Francisco Marques. 
  A sua longa carreira leva-o a participar em provas 
nacionais e internacionais, quer ao serviço do Ferroviário, 
quer integrado na Selecção de Lourenço Marques. Em par-
tidas de exibição recordo-me do confronto realizado no Oa-
vilhão do Sporting, por ocasião da vinda a lourenço Mar-
ques da equipa americana dos Harlem Globetrotters em 
1968. 
  Alberto Rodrigues foi também treinador de basque-
tebol nas categorias de masculinos e femininos dos “loco-
motivas”. Em femininos jogavam nessa época a Helena 
Brassard, Abrileta Velasco, Graciete Tadeu,  Fernanda  Ca- 

   

laveiras, Lídia Soverano, Luz Velasco, Manuela Melo). Na 
temporada 1974/75 treinou o Desportivo de Lourenço Mar-
ques,. Nos “alvi-negros” nessa temporada jogavam José Vi-
cente (Pinduca), Fernando Alves, Carlos Koo, Roberto 
Morgado, Manuel Lima , Armando Lobo, José Carlos e 
Carlos Alemão.   
  Alberto Carmo Rodrigues nasceu no dia 16 de Ju-
lho de 1936. Completa hoje os seus 83 anos de idade. Para-
béns Alberto. Que haja saúde para mais comemorações. 
 

OBS: 
1 – Dados coligidos a partir do portal electrónico 

BigSlam; 
2 - a foto que documenta estas linhas (meu irmão 
Fortunato, Alberto Rodrigues e eu) foi tirada em 

Lisboa, em Agosto de 2016. 
 

Organizar e participar de protestos pacíficos não é crime 
 Beira (O Autarca) – A Amnistia Internacional (AI) posicionou-se de forma crítica em relação as autoridades do 
Malawi, que detiveram a dias duas das principais figuras envolvidas na organização de manifestações pós-eleitorais naquele 
país de Hastings Kamuzu Banda. 
 Segundo Muleya Mwananyanda, vice-diretora da Amnistia Internacional para a África Austral, as acusações sobre 
os dois activistas são um estratagema para assediar, intimidar e forçá-los a acabar com as demonstrações pós-eleitorais em 
andamento. 
 “Organizar e participar de protestos pacíficos não é crime. As autoridades devem parar de direccionar vozes discor-
dantes e usar acusações politicamente motivadas para suprimir opiniões divergentes. Os direitos à liberdade de expressão, 
reunião pacífica e associação devem ser plenamente respeitados, protegidos, promovidos e cumpridos no Malawi” – referiu 
Muleya Mwananyanda.■ (R) 
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Pólis-Ethiké © 
danças e contra-danças da politicagem 

coordenação de Mphumo JOÃO Craveirinh 

a 
Mr. Chang bode-expiatório,                                            

ou flashback de outros teatros? 
  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

 

“Mozambican ex-finance 
minister's extradition 
halted by 'new set of 
facts'.” “GAUTENG / 13 
JULY 2019, 4:49PM / A-
NA REPORTER” - 
“Chang is reportedly wan-
ted in connection with al-
leged fraudulent loans to 
state companies in Mo-
zambique. He was reporte-
dly arrested at OR Tambo 
International Airport in Jo-
hannesburg in December 
last year and held at the re-
quest of United States au-
thorities wanting him to be 
extradited to the US.”   

 in African News 
Agency/ANA’ [Data 
venia] 

 

“A extradição do ex-ministro das Finanças moçambica-
no foi suspensa por 'novo conjunto de factos'.” “GAU-
TENG / 13 JULY 2019, 16:49 / ANA REPÓRTER” - 
“Chang é supostamente procurado em conexão com alega-
dos empréstimos fraudulentos a empresas estatais em Mo-
çambique. Ele teria sido preso no Aeroporto Internacional 
OR Tambo, em Joanesburgo, em Dezembro do ano passado, 
a pedido das autoridades dos Estados Unidos, querendo que 
ele seja extraditado para os EUA.” [Tradução livre] 
 

in Agência de Notícias Africana / ANA’ [Data venia] 
 

Teatrinho da Polis |               
pura ficção? 1/2 

…INTRÓITO…  
Há momentos na vida das nações em que a ficção coabita com a 
realidade. (Texto nas páginas seguintes) 
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Iniciada a reunião é feita uma apresenta-
ção das necessidades do conturbado país para 
diminuir a miséria. No final desta, dr. Fritz, o 
banqueiro germânico do BADE, impressiona-
do pela exposição dos projectos para o desen-
volvimento da RPMM, em nome da instituição 
oferece o donativo de 1 milhão de dólares ao 
governo.  
 
 
 

 A representante do Ministério do 
Dinheiro da RPMM, dra. Zizí, recebe em 
nome do governo e assina o respectivo 
recibo institucional que entrega ao dr. Fritz. 
 

 O chefe hierárquico da reunião, o Mi-
nistro das Viagens, o General Oligarca Zan-
quim, agradece o gesto de apoio ao 
desenvolvimento do país.  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

Teatrinho da Polis | pura ficção? 1 
 CENA: Algures no limbo (sempre incerto) de uma reunião do imaginário não-

colectivo é feita a apresentação governamental de ‘Projectos de Desenvolvimento.’ Tal 
reunião é efectuada com entidades internacionais financeiras, ocidentais, para pedido de 
apoio financeiro ao país devastado por uma guerra fratricida, que causou mais de um milhão 
de deslocados de guerra e milhares de vítimas, em mais de uma década na R.P.M.M. 

CENÁRIO: Sala de Reuniões de um Governo algures na costa a caminho de Taprobana. 
 LOCAL: República Popular de Muénê-Mutapa (R.P.M.M). Palácio do Governo em 

Pandzalândia, cidade capital. 
 ÉPOCA: Ano 1981 do ‘Senhor deles.’  
Na frente do palácio uma foto gigantesca do Presidente-Marechal, Raísse Todo-Confiante 

(ausente da reunião).  
PERSONAGENS:  

- General Oligarca Zanquim, Ministro das Viagens (chefiando a reunião).  
- Dr. Melchior: Ministro do Dinheiro (ausente da reunião). 
- Dr. Gaspar: Governador do Banco Central.  

  - Dra. Zizí: Economista do Ministério do Dinheiro (representante do seu ministro)  
DELEGAÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL: 

- Dr. Fritz: Banqueiro germânico do BADE.  
- Dr. Tommy: Observador britânico do CODEC.  
- Dr. Sam: Observador norte-americano do FUMI. 
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No final da reunião, depois da saída 
da delegação estrangeira, o general Zan-
quim apressa o passo para alcançar a dra. 
Zizí que se dirigia à escadaria de saída na 
direcção da viatura oficial, que a levaria de 
regresso ao seu Ministério. O general Zan-
quim interpela a dra. Zizí, economista 
do Ministério do Dinheiro, para que lhe en-
tregue o cheque recebido do dr. Fritz em 
nome do BADE. A dra. Zizí hesita em dar 
ao general Zanquim o cheque oferecido.  

Este (o general Zanquim) insiste:  
- “Dê-me esse cheque!!’  
A dra. Zizí:  
- ‘Mas… camarada Ministro, eu assi-

nei, e… tenho de fazer o relatório e dar 
conhecimento ao meu chefe, o ministro 
Melchior, e… depois… fazer o depósito em 
nome do governo no Banco Central, como 
é da praxe. O dr. Gaspar, do Banco Cen-
tral, depois poderá confirmar.’ 

 

General Zanquim:  
- “Dê-me já esse cheque de 1 milhão 

de dólares!!!”  
 

E arranca o cheque das mãos da dra. 
Zizí perplexa e amedrontada.  [ 

 - “Eu depois informo o seu ministro 
Melchior e mais o Gaspar,  do  Banco  Cen- 

tral.” (E embolsa o cheque de 1 milhão de 
dólares, vira as costas, e some de cena). 

 [Parafraseando um aforismo latino 
diríamos que: “contra a força de uma hie-
rarquia não há argumentos… em defesa da 
transparência.”] 

A dra. Zizí, à noite, já de regresso no 
recanto do seu lar (depois de dar um beijin-
ho no filho de três anos no seu quarto de 
menino), sem poder desabafar com o mari-
do, sentada na beira da cama do casal, de 
cabeça entre-as-mãos, cotovelos nos joe-
lhos, soluça silenciosamente.  

O enorme peso da responsabilidade 
da sua assinatura no recibo de um cheque 
de 1 milhão de dólares que lhe sumiu de 
suas mãos, se abate em seu pensamento.  

Sem dizer nada, o marido abraça-lhe 
reconfortando-a.  

Lá fora, ao longe na rua deserta, um 
cão uiva lúgubre, na madrugada húmida de 
cacimba. 

[Saindo deste conto para teatrinho ur-
bano ou da polis (cidade à grega antiga), 
poder-se-á questionar o que terá de comum 
com o caso Chang, ex-ministro subalterno 
do poder estabelecido... de um pano teatral, 
ainda por cair]. ■ MpJC  
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