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Este guião agrupa uma série de episódios numa ordem que pode ser alterada. Os 

episódios são de espécies variadas: são coisas que acontecem aos actores e às 

‘personae’ que eles encarnam; são lugares onde as pessoas se podem dizer e ser vistas; 

são falas que não chegaram a ser dirigidas a ninguém. !o momento da execução, todas 

as falas podem ser repetidas, modificadas e improvisadas, de acordo com as ideias de 

cada episódio. Os movimentos associados às falas devem ser o resultado de um 

processo de pesquisa da idealização, abstracção e estilização de gestos e acções 

corporais. O guião refere-se a Braga e a histórias aí ocorridas, mas também a outros 

lugares e a outras histórias, ficcionais ou não. A utilização de excertos de obras de 

vários autores é similar à utilização de histórias de Braga que todos conhecem ou das 

quais já ouviram falar: é uma maneira de pensar e sentir, é uma reflexão ‘a posteriori’, 

a partir de e sobre todos esses fragmentos de nós, motivada pelo simples facto de nos 

ser impossível não sentir nem pensar sobre coisas que nos acontecem. !ão se pode 

dizer que o espaço onde decorrem as acções inventadas pelos participantes seja este ou 

aquele em particular; trata-se antes de um espaço que vai dos actores aos espectadores 

e volta, uma arena quase indizível que é, afinal, o espaço e o momento da actuação. 
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Entrada do público ao som das festas do S. João de Braga  

Durante a entrada do público, ao som de música e ruídos de uma festa popular, os 
actores brincam como as crias que aparecem nos documentários televisivos sobre a 
vida dos animais selvagens.  
 
 
Uma actriz canta «Pinheirinho», versão em português de «Jingle Bells» 
 
Actriz: Pinheirinho, pinheirinho 

De bolinhas verdes 
  Tão bonito, tão pequeno 
  P’r’enfeitar paredes 
 
  Um criador aqui 
  Outro acolá 
  Pilhinhas que brilham 
  Que lindo que está 
 

Olha os mostrengos 
Da modernidade 
Fazem tábua-rasa 
Da civilidade 
 
Para os artistas 
Que são comportados 
Há no pinheirinho  
Palmas e aplausos 
 
Não aos criadores 
Da contra-cultura 
Sujam as plateias 
Com artes impuras 

 
Uma privada aqui 
A sagreta acolá 

  A minha sagreta 
  Ninguém tirará 
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Primeira aparição da estudante  

 
Estudante: Entrei! (Pausa.) E agora? Andar, para a frente. Para sair. Para quê? 

(Pausa.) Com quem? (Irónica.) Os melhores anos da minha vida. Venho 
fazer o quê? Eu sei lá o que quero fazer da minha vida. Eu não tenho 
dezoito anos, na minha cabeça não tenho, eu sou uma criança, queria 
ficar assim. É por me darem um quarto, uma chave, uma cama, sem os 
meus pais ao lado? Eu vejo tudo à minha frente. O que me vai acontecer.  

 
Amar um homem e casar com ele. Escolher. Falhar. Encontrar alguém. 
Outra pessoa. Agora estou sou sozinha, sou crescida. Viver sozinha. 
Deixar-me vencer. Quantas rosas são precisas para me conquistar? Achas 
que me consegues conquistar sem rosas? Eu acho. Não achas? Eu acho.  

 
 
Entram várias raparigas com uma rosa na mão 
[a partir de um extracto de O Manual das Boas Maneiras, de Marcelle Fortin-Jacques] 
 
Rapariga 1: As mãos podem ser muito expressivas, mas é necessário sabermos servir-

nos delas.  
Rapariga 2: Não devemos, e isto é particularmente para os homens, andar com elas 

enfiadas nos bolsos.  
Rapariga 3: Não as poremos nas ancas, à maneira das vendedeiras de mercado.  
Rapariga 4: Não nos serviremos delas para nos agarramos a uma poltrona nem para 

segurarmos alguém pelo botão do colete.  
Rapariga 5: Não faremos estalar as articulações nem nos poremos a brincar com os 

dedos.  
Rapariga 6: Não cruzaremos as mãos sobre o peito à maneira das grandes cantoras.  
Rapariga 3: Diz-se que isso as ajuda a cantar melhor, mas para o comum dos mortais 

torna-se ridículo. 
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Uma rapariga sozinha no palco atira pétalas invisíveis  
[a partir de extractos de A Primeira Vez, de Magda Bandera, de Amor Portátil, de Pedro 
Paixão, e com texto de Sandra Andrade] 
 
Rapariga 1:  Parem a música! Parem a música! Parem a música!  
 (Pausa.) 
 Não havia música. Estávamos no quarto da mãe dele. Eles tinham ido de 

férias. Estava convencida que me ia doer muito. Uma semana antes 
tínhamos tentado no andar dos meus tios. Ele nunca me dava beijos. E eu 
tinha medo, tinha vergonha. É normal. Meteram-me medo. Foi na cama 
do casamento dos pais dele. Disse-me que o abraçasse com força para 
neutralizar a dor. A mim não me doeu. Não me doeu quase nada. Esse 
abraço é do que mais me lembro. Só sei que o abracei com muita força. 
Fi-lo num estado de alucinação. Nunca lhe disse que para mim não foi 
nada que me desse prazer. A mim não me doeu. Não me doeu quase 
nada. E depois passou e eu quis outra vez e outra vez e quis muitas mais 
vezes e... –   

Rapariga 2: Pára. Eu não posso. Eu não consigo.  
Rapariga 1: Depois ele disse que eu não era a mulher da vida dele.  
Rapariga 2: Pára. Dói. Eu não consigo.  

Fomos passar um fim-de-semana a uma cidade qualquer. 
Já namorávamos há muito tempo. As minhas amigas é desta! é 
desta! 
Eu disse que não, que ainda não estava preparada. Íamos só passear, 
namorar. Foi logo na primeira noite. Não foi nada de especial. 
A segunda vez foi melhor que a primeira. A terceira foi melhor que a 
segunda. A quarta foi melhor que a terceira. Mas a primeira foi a melhor 
de todas.  
(Risos.)  
Fui eu que deixei o número do bilhete de identidade na recepção do 
hotel. Nunca mais me esqueci. Fui eu. Não foi ele. O meu bilhete de 
identidade!  
(Risos.) 
Fiquei com as pernas a tremer durante uma semana. 
Quando voltei já era uma senhora. A fazer charme com o revisor do 
comboio.  
(Risos.) 
Passado dois meses, já estávamos a fazer uma lista com os sítios onde 
tínhamos feito amor. Dizíamos assim: fazer amor. 
«A primeira vez que dormimos juntos, não dormimos nada.» 
E havia música. Havia música!  
(Risos.) 

Rapariga 1: Entre a primeira e a segunda vez passou ano e meio. Entre a segunda e a 
terceira e a décima quinta vez passou uma noite. Dezassete horas.  

Rapariga 2: Depois a minha avó perguntou ouve lá! quando é que se casam? 
Eu disse que nem sequer ‘tava a pensar nisso. Ela então p’ra que é que 
namoram? 
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Uma rapariga sozinha corre pelo palco à procura de saída  

 
Rapariga: Qual é o caminho? Por onde? Qual é o caminho?  
Príncipe: (Interrompe-a.) Depende. (Pausa.) Para onde vais?  
Rapariga: Qual é o caminho, por favor?  
Príncipe:  Onde queres ir? E quando? 
Rapariga: Não sei.  
Príncipe: Tens de esperar. Fica comigo. É um instante. 
Rapariga: És o meu príncipe? És tu?  
Príncipe: Não. Sou um cavaleiro andante. Gostas? Vim buscar o teu coração. 
Rapariga: Vieste de muito longe para me encontrar?  
Príncipe: Queres alguma coisa? Posso ser-te útil? 
Rapariga: (Pensa. De súbito:) Chocolates. Quero chocolates e um cigarro, meu 

príncipe. Obrigada. 
Príncipe: Estás cansada. 
Rapariga: Tens lumes, príncipe?  
Príncipe: Queres ouvir-me melhor? (O homem sai de trás do écran) 
Rapariga: Obrigada. Principezinho. 
Príncipe: Queres ver-me melhor? 
Rapariga: Eu não te vou deixar sozinho.  
Príncipe: Diz-me agora qual é o caminho. (Abraça-a até quase sufocar.)  
Rapariga: É meu príncipe quem me dá luz, quem me beija, quem diz o caminho, e 

quem me rebenta toda, e quem faz de mim – como uma rã voadora a 
quem puseram um cigarro na boca.  

Príncipe: Eu sou quem veio para te acordar a meio de um sonho. A única pessoa 
que te faz querer levantar mais cedo da cama. Sou como um despertar 
doce que toca a chamar para o amor ao fim de um século de sonhos para 
realizar. Eu quero cumprir. Eu sou quem te beija e tira a maçã, o travo na 
tua garganta, para seres uma mulher. Eu sou quem te beija e tira a 
agulha, o espinho nascido para dentro, para seres uma mulher. Eu sou o 
teu castelo, onde estás aprisionada, e serei teu prisioneiro, feito por ti, e 
tu o castelo onde ficarei cativo para sempre. A partir de agora, sou eu 
quem te vai ler histórias e contos de fadas antes de adormecermos. 
(Dançam.) 
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Quatro homens chegam  
[a partir de extractos de O Amor em Visita, de Herberto Hélder] 
 
Rapaz 1: Em cada mulher existe uma morte silenciosa. 
  E enquanto o dorso imagina, sob os dedos, 
  os bordões da melodia, 
  a morte sobe pelos dedos, navega o sangue, 
  desfaz-se em embriaguez dentro do coração faminto. 
  – Oh cabra no vento e na urze, mulher nua sob 
  as mãos, mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito 
  mulher de pés no branco, transportadora 
  da morte e da alegria. 
 
  Nem sempre me incendeiam o acordar das ervas e a estrela 
  despenhada de sua órbita viva. 
  – Porém, tu sempre me incendeias. 
 
Rapaz 2: Entontece meu hálito com a sombra, 
  tua boca penetra a minha voz como a espada 
  se perde no arco. 
  E quando gela a mãe em sua ausência amarga, a lua 
  estiola, a paisagem regressa ao ventre, o tempo 
  se desfibra – invento para ti a música, a loucura 
  e o mar. 
 
Rapaz 3: Por isso é que estamos morrendo na boca 
  um do outro. Por isso é que 
  nos desfazemos no arco do verão, no pensamento 
  da brisa, no sorriso, no peixe. 
  No cubo, no linho, 
  no mosto aberto  

– No amor mais terrível do que a vida. 
 
Rapaz 4: Tua voz canta 
  o horto e a água – e eu caminho pelas ruas frias com 
  o lento desejo do teu corpo. 
  Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo 
  eu morrerei contigo. 
 
 



 8

Concurso de �oivas  
 
Rapariga 1:  Trabalho numa florista e ando a estudar línguas e culturas japoneiras. 

Quero ser casada porque já não tenho mais nada para fazer. Já espremi 
tudo, as drogas não me batem... amores ocasionais também já são muito 
fáceis para mim, correm sempre bem, bem de mais. Eu sou muito 
esquisita com estas coisas. Não gosto de bungee-jumping, nem pára-
pente, nem nada disso. É tudo muito seguro, tudo muito... não se arrisca 
nada. E eu não quero ficar p’a tia. O casamento é que é uma aventura.  

 
Rapariga 2:  Eu tenho vinte anos, quero ser casada, e o meu passatempo é ver 

programas de televisão. Gosto muito. Eu quero casar – quero os meus 
cinco minutos de felicidade – porque... quero ser alguém. Vou casar-me 
pela igreja e tudo – depois divorcio-me, se for caso disso – mas primeiro 
caso-me. Para ser uma senhora. Quero deixar de ser menina, quero ser 
mulher. Quero ir ao supermercado e ouvir dizer minha senhora, são vinte 
euros e setenta cêntimos. Bom dia, minha senhora. Bom dia, como está? 
Aqui tem mais quatro quilos de lombo para assar, minha senhora. Quero 
uma cerimónia, quero um vestido, quero a luz da igreja a dar-me na cara 
vinda dos vitrais antigos, e a bater-me no rosto, e as minhas amigas a 
cantarem, e a chorar de inveja, e felicidade, e quero que o meu noivo 
desmaie, e eu a entrar na igreja, de braço dado com o meu pai... Ai... 

 
Rapariga 3:  Eu quero que precises de mim, eu preciso de ti, eu não te vou deixar 

sozinho. Quero chamar-te ‘mor, fofinho, doçura, coisa boa, riqueza, do 
meu coração, bebé, nino, meu docinho, meu querido, minha flor, meu 
chuchu. Gosto de ti, gosto de ti, gosto tanto de ti, I miss you. Je t’aime. 
Mon amour. Iche-libi-diche. 

 
Rapariga 4:  Eu aqui, vocês aí. Para foder quando me apetecer. Ter vida própria. Já 

chega. Era o que faltava,  virem tomar o pequeno almoço com os noivos 
na manhã de núpcias. Quer dizer, na única hora em que eu vou ter forças 
para realmente comer o meu esposo, vocês só pensam em croissants e 
sumo de laranja natural! Querem vir comer connosco. Que bonito. Vão 
passear! E levem os meus sogros também. 

    
Rapariga 5:  E se eu te dissesse que não queria casar contigo? O que é que fazias? 
 
Rapariga 6: Dong! – Tantas igrejas – Dong! – Tantas igrejas – Dong! – Eu tenho de 

casar aqui! 
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Segunda aparição da estudante 

 
Estudante: Ao domingo, sinto o cheiro a naftalina. Inspiro muito depressa. (Pausa.) 

Outra vez. Não faz mal. Não importa. (Pausa.) É estranho. Não é como 
se estivesse a chegar a casa, é o cheiro dos outros. A cidade parece um 
armário enorme, tem um espelho gasto, cabides velhos, pessoas que já 
não se usam. (Pausa.) Para onde irão elas? Será que dão por mim quando 
passo? Eu não cheiro a naftalina, pois não? (Pausa.) Quando abro a porta 
deste apartamento, aos domingos, cheira a cimento, e lá dentro é só o 
cheiro dela. É bom. Cheira bem. Às vezes é insuportável. Fica abafado. 
Tenho de dormir com a janela do quarto aberta. Ela não liga. (Pausa.) Já 
estive alojada em três ou quatro casas diferentes, prédios novos, 
afastados, mas nesta não me habituo aos sinos. Dou voltas na cama, 
engasgo-me com a saliva, acordo com o coração aos sustos. A janela na 
parede errada, a cama virada ao contrário e o botão da luz... Quero falar. 
Não consigo respirar. A pessoa ao lado abraça-me. Acho que ela gosta de 
mim. Adormeço novamente, as badaladas acordam-me. De repente, o 
cheiro a naftalina. Fecho tudo, corro a janela. Ela acorda. (Pausa.) Tenho 
medo que isto seja uma espécie de castigo... (Pausa.) A minha cama 
antiga guinchava um bocadinho, só um bocadinho. Estas não param de 
chiar. (Pausa.) Estou a falar do quarto dos amantes. Estou a falar do meu 
quarto, que devia ser meu, que cheira a mim, que besunto com a minha 
água de colónia, as flores secas, o meu corpo todo. Quase não dou pelo 
cheiro dela. Mas o quarto acaba por ser outra coisa qualquer, nem é um 
quarto, é uma cama, uma ponte.  
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Um homem é perseguido palco fora e apanhado numa rede  

 
Padre: «Não sou eu que o digo, é a maioria dos estudiosos. A homossexualidade 

e a pedofilia, em explosão no mundo, são as perversões mais 
características. O sistema sócio-cultural tem importância soberana no 
surgir e no desenvolvimento das perversões e, por isso, a sua evolução 
conduz à evolução das perversões. Os homossexuais podem ser sádicos, 
masoquistas, fetichistas e entre estes, além doutros, há os dos sapatos, 
dos vestidos, dos cabelos, dos exibicionistas, e, para cúmulo, os 
assassinos sexuais. Houve e há, hoje, movimentos, permitam-me a 
expressão, tão ‘descarados’ que procuram formar-se entre nós de modo 
atrevido, tudo fazendo para que desapareça a discriminação existente. Os 
homossexuais procuram o choque na sociedade e pretendem que os seus 
gestos e atitudes sejam considerados naturais e honestos. Contrariam o 
mais elementar sentido ético e a sensatez social. [A] Doença [é devida 
ao] Ambiente familiar em que a criança vive [e a] Factores biológicos ou 
hormonais. Em relação aos desviados sexuais, nós não devemos sentir 
nem repulsa nem arrogância, como se eles fossem terríveis pecadores 
sem perdão e criminosos incorrigíveis. Aceitação, compreensão e sentido 
do outro, embora sem mistura e aprovação, pois nada se pega por 
contacto.»1 

 
Ouve-me. O teu pecado será perdoado. Arrepende-te. O arrependimento 
é a absolvição. Eu sou o instrumento do perdão. Estás a ouvir-me?! Estás 
a ouvir-me?!  
(Abraça-o.)  
 
[a partir de um extracto de O Corpo e a Oração, de H. Caffarel] 
 
‘Tu, que estás em tua casa no fundo do meu coração, ressoe a tua voz no 

fundo do meu coração. 
Tu, que estás em tua casa no fundo do meu coração, quero ir para ti no 

fundo do meu coração. 
Tu, que estás em tua casa no fundo do meu coração, deixa aproximar-me 

de ti no fundo do meu coração. 
Tu, que estás em tua casa no fundo do meu coração, acolhe a minha 

oferenda no fundo do meu coração. 
Tu, que estás em tua casa no fundo do meu coração, faz com que me 

perca em ti no fundo do meu coração.’ 
 
 

                                                 
1 [UniversUM, Abril de 2002, pp. 12. Declarações de Monsenhor Eduardo Melo, Vigário-Geral da 
Arquidiocese de Braga, num debate subordinado ao tema Os direitos dos Homossexuais, evento integrado 
na VI Semana de Direito da Universidade do Minho.] 
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Cenas de um casamento 
Uma rapariga brinca com uma ‘Barbie’ um ‘Action Man’ e um ‘Ken’, bonecos 

com os quais imagina e fala uma cena de adultério. A rapariga faz deles:  
 
‘Barbie: (Para o Action Man.) Action Man!... Espera um bocadinho que ele está a 

tomar o pequeno almoço. Esconde-te aí. (Para o Ken.) Ken, meu 
paspalho, mexe-te! Já estás atrasado! 

Ken: Então, boneca… Estou à procura do gel para o cabelo. Não há problema 
nenhum.  

Barbie: Tens de dar o exemplo. O patrão és tu! Anda, mexe-te, vai trabalhar. 
Ken: Está bem, boneca…  
Barbie: Eu tenho muito que dar aqui em casa. 
Ken:  Dar o quê? 
Barbie: Limpar, tenho de limpar, lavar, arrumar, passar a ferro! E depois vou 

tomar chá. Com as minhas amigas, a Cindy, a Tucha, a... Todas! 
Ken:  Mas logo à noite... Vamos ao cinema! 
Barbie:  (Desiludida.) Ao cinema? 
Ken:  Pois, ver... um filme de acção. Com aquele artista, o...  
Barbie:  Action Man!? 
Action Man: (Entrando.) Já posso? 
Barbie:  Não. (Dá-lhe na cabeça.) Espera! Espera!  
Ken:  Quem é? O homem do gás? O carteiro? O canalizador? 
Barbie:  Nem vais acreditar: era o Action Man que me vinha visitar! 
Ken: (Ri-se muito.) És tão engraçada! Ó minha bonequinha, dá cá um 

beijinho! 
Barbie:  Ai que és tão bruto! (Dá-lhe na cabeça.) Larga-me! Larga-me! 
Ken:  Gosto tanto de ti! Dos teu caracóis amarelos, és o meu raio de sol! Até 

logo! (Sai.) 
Barbie:  (Para o Action Man.) Anda, já podes, chega-te cá! 
Action Man: Vamos para a cama?  
Barbie:  Ai! Gosto tanto dos teus músculos! És tão forte! És o meu herói! Mostra-

me a tua pila, mostra. (Procurando o pénis do Action Man.) Onde estás? 
Onde estás? 

Action Man:  Estou aqui, loira burra! 
Barbie: Não és tu, estava a falar para a tua pila! Onde está? (Pausa. Desiludida.) 

Tu também não tens uma? Não te quero, não te quero! 
Action Man: Fazemos de outra maneira! 
Barbie: Como? 
Ken:  (Entrando.) Esqueci-me do gel... (Estupefacto.) O que é isto? O que estás 

a fazer com a minha boneca? 
Action Man: (Cínico.) O bonequinho chegou! Vieste no teu descapotável vermelho? 

Ou vieste a pé? Olha, não despenteies o teu cabelinho! (Dá-lhe na 
cabeça.) Eu dou-te o gel! 

Ken:   Ai que és tão bruto! 
Barbie:  Porque é que vocês não têm pila?! Porquê!? 
Ken: Para não magoar as meninas.  
Action Man: Tu também não tens buraquinho!  
Barbie: Faz-me um, faz-me um! 



 12

Ken: Não faças mal à minha boneca.  
Action Man: (Dá-lhe na cabeça.) Isso agora não interessa nada! Toma! Toma! (Para 

Barbie:) Anda cá! (Tenta furá-la.) Toma! Toma! 
Ken: Boneco malvado! Deixa a minha boneca em paz!’ 
Barbie: Deixa-o fazer-me feliz! 
Ken: Queres morrer? Então morre, cobra venenosa, víbora, iguana! (Cospe na 

boneca.) 
 
Entra a mãe, que acarinha e embeleza a filha, passando-lhe cuspo nas pestanas e nas 
sobrancelhas.  
[a partir de extractos de Sarah, de J. T. Leroy] 
 
Mãe:   Tens de aprender a conhecer um homem e a distinguir quando é que ele 

está apenas a divertir-se e quando o que ele realmente precisa é que o 
abraces para que ele possa chorar como um bébé. 

Menina:   Adoro ver-te a lamber o dedo e passá-lo docemente por baixo dos meus 
olhos.  

Mãe:  As raparigas têm mais cantinhos para esconder as coisas. Os homens só 
querem enchê-los com eles mesmos, nunca vêem o que escondemos 
neles. Ah, não, não és nenhuma serpente, nem nenhuma santa. És apenas 
uma menina que precisa de um pouco de amor. É tudo.  

 
 

Terceira aparição da estudante 

 
Estudante:  Mãe, não quero que me digas o que vai acontecer, isso eu já sei. Quero 

que me digas o que tenho de fazer. Força para te perdoar não me falta, 
falta-me é força para não te culpar. (Pausa.) Para ti serei sempre ‘a 
menina’. (Pausa.) Não vais saber mais nada de mim. ‘A mulher’ vai ser 
só minha. Quando deres por ela, já está, fazemos de conta que já estava 
assim. Que passei a ser ‘a tua amiga’. (Pausa.) Vens? Ou vou sozinha? 
Vou sozinha. A pior coisa que há é uma mãe enterrar a filha.  

 
 
Cerimónia

2
 

Entram o mesmo padre da cena de castigo e caridade homossexual e o mesmo homem, 
que faz aqui de um noivo ensanguentado.  
 
Todos:  Faltou o vinho... 

Faremos o que ele nos disser! 
  Alegria! Alegria! Alegria! 

Vinho novo! Novo amor! 
Padre: Ides constituir entre vós uma comunhão de toda a vida... Concedei que 

estes vossos servos realizem fielmente na sua vida o que celebram pela fé 
neste sacramento. 

                                                 
2 [do guião duma cerimónia de casamento católico] 
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Amigo: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante 
a ele. Fez descer sobre o homem um sono profundo e enquanto ele 
dormia, tirou-lhe uma costela. Esta é realmente osso dos meus ossos e 
carne da minha carne. Chamar-se-á mulher porque foi tirada do homem. 
Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua carne. 

Amiga: As esposas submetam-se aos maridos... Maridos, amai as vossas 
esposas... Os maridos devem amar as suas esposas como a seus corpos... 
ninguém de facto odiou jamais o seu corpo, antes o alimenta e lhe presta 
cuidados. Por isso, quem ama a sua esposa ama-se a si mesmo. 

Padre: Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens.  
�oivo: Recebo-te por minha esposa e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te.  
�oiva: Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa 

vida. 
Padre: Não separe o homem o que Deus uniu. 
Todos:  Faltou o vinho... 

Faremos o que ele nos disser! 
Alegria! Alegria! Alegria! 
Vinho novo! Novo amor! 

Padre: Servi a vossa serva para que desempenhe dignamente a sua missão de 
esposa e mãe, fomente o amor casto e santo em sua casa e a ilumine com 
a sua graça e afabilidade. 
Servi o vosso servo para que desempenhe dignamente a sua missão de 
esposo fiel e pai providente.  

�oivos: Fizemos então o juramento: só um do outro e os dois de Deus. 
�oivo:  A voz do amor segreda-me ao ouvido:  
�oivos: Só um do outro e os dois de Deus. 
�oiva:  Cerca-me a tentação, velha serpente: 
�oivos: Só um do outro e os dois de Deus. 
 
 

Uma rapariga com vestido de noiva no braço dança 
sucessivamente com o pai, um amigo, uma amiga, e o noivo. As danças duram apenas 
um instante, ao fim do qual, paralisados, eles dizem:  
 
Pai: Primeiro foste minha, não vais ser de mais ninguém. Serás sempre a 

minha filhota, antes de todas as coisas. Vais voltar para mim, não vais? 
Amigo:  Felicidades e... Espero que sim... tu mereces. Gosto muito de ti. Quero o 

melhor para ti. Espero que corra tudo bem, que saibas o que estás a fazer. 
Amiga:  Passa-me o ramo, logo, logo, assim que puderes. Não quero ficar sozinha 

à noite. Esta noite, não, nem nunca mais, por favor.  
�oivo: Queria dizer-te tanta coisa, mas... Olha, este é o dia mais feliz da minha 

vida. 
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Quarta aparição da estudante 

 
Estudante: Tudo o que eu faça com o meu corpo será entre mim e quem for. Preciso 

de tirar da boca o gosto das coisas que me apeteceram, mas que não 
soube saborear... tinha medo de não saber faze-las, e agora quero provar 
tudo com vagar e delícia. Quero desbocar-me, trilhar o meu coração num 
homem, quero a desforra de não saber como tocar no corpo do outro. 
Preciso de tirar uma desforra sentimental. 
 
Não vou desperdiçar nem um minuto, nem um momento das minhas 
experiências. Rir-me, às gargalhadas, quando cair estatelada no chão. 
Chorar de felicidade por ter adormecido na rua, bêbeda, livre de mim. 
Vomitar. Cada vez que eu vomitar será um episódio memorável.  

  
Não quero rosas, quero flores. Quero quem me dê flores. As rosas 
lembram-me o meu amor. As rosas lembram-me o primeiro amor. 
Tragam-me... não me tragam rosas. As rosas têm espinhos... têm... Não 
saio daqui enquanto não me derem rosas. 
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Um homem sobre sete mulheres  
 

As mulheres são sempre mais originais 
[a partir de Isto nunca aconteceu comigo antes, de José Eduardo Agualusa] 
 
Entra uma actriz carregando cadeiras. À medida que diz o texto vai pousando as 
cadeiras.  
 
Ela: Ele continuava a beijar-me como se fosse a primeira vez. Oferecia-me 

uma rosa ao acordar. Levava-me as torradas à cama com café e um sumo 
de laranja. Nunca se esquecia das datas importantes. Gostava de 
cozinhar. Não gostava de futebol. Não bebia. Não dizia palavrões. 
Lavava a loiça. Lavava o lavatório depois de fazer a barba. Jogava 
xadrez com a minha mãe. 
Um dia fiz as malas e vim-me embora. 

  Porquê? Posso suportar tudo menos um mau texto. 
 O guião. Por exemplo: uma flor para outra flor. Todos os dias ele 

acordava-me com a mesma frase, uma flor para outra flor. Ou então, 
simplesmente, amo-te. Isto todos os dias. Está bem, soa melhor do que 
curto-te bué. Mas todos os dias? Sabes o que ele me disse quando 
casámos? Este é o dia mais feliz da minha vida. E quando chegamos ao 
hotel? Pois, isso mesmo: Finalmente sós.  
Fui-me embora no dia em que ele disse:  
Isto nunca aconteceu comigo antes. 
Não foi pelo que não aconteceu. Foi por causa do texto. Ele podia ter 
dito outra coisa, não podia? 
Há casais, de facto, que precisam de imaginação. Ele diz: «Porque é que 
as mulheres levam tanto tempo a vestirem-se?». A frase introduz a Cena 
da Discussão Antes de uma Festa Importante. Ela diz: «Porque é que os 
homens nunca baixam a tampa da sanita?». É uma pergunta retórica. 
Serve apenas para introduzir a Cena da Grande Discussão (sobre 
qualquer coisa). Ele diz: «Não me casei com a tua mãe». Esta é a Cena 
da Terrível Discussão sobre o Poder da Família. Ela diz: «Hoje não. dói-
me a cabeça». É o início da Cena da Discussão sobre a Insensibilidade 
Masculina – um clássico. 

 
Deita-se com a barriga no assento de uma das cadeiras e a cabeça e os braços no chão. 

 
Eu queria que ele me inventasse nomes, sei lá, Vosso Esplendor, Musa 
Paradisíaca, Estrela da Manhã. Coisas assim, tanto pior se parecessem 
ridículas. Queria declarações personalizadas. Não me bastava saber que 
era a única mulher na vida dele. Queria que ele me fizesse sentir a Única 
Mulher. 

 
Entra o homem, com as mãos a prender a boca. Tenta falar.  
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Isto agora é coisa de mulheres 

 
Ela:  Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-  
Ele (Levanta-se, tira as mãos da boca. Ela paralisa. Ele interrompe-a.):  

O que é que se passa? 
Ela (Ri-se.):   

Não se passa nada. 
Ele (O homem tira a camisa e fica em tronco nu. Atira a camisola ao ombro.): 

Passa. Alguma coisa te incomoda.  
Ela (Ri-se.):   

Não é nada.  
Ele:  Não dizemos tudo um ao outro? 
Ela (Ri-se às gargalhadas.):  

Tu não podes fazer nada.  
Ele (Gritando.):   

Queres contar ou não? 
Ela (Ameaçando.):   

Isto vai aborrecer-te. (Avança e cai sobre ele.) 
Ele: O que é que foi? 
Ela: Aconteceu. 
Ele (Empurra-a.):  

Aconteceu o quê?  
Ela:  Aconteceu. 
Ele (Leva as mãos à cabeça e passa as mãos pelo cabelo.):  

Tens a certeza? 
Ela: Absoluta. Sabes que nunca perco a cabeça...  
Ele: Como é que sabes? 
Ela:  Três meses de atraso. 
Ele (Recua.):  

Merda. 
Ela: Agora já sabes... Que vamos fazer? 
Ele (Põe a camisa nas calças.):  

Desenvencilhamo-nos disso. 
Ela (Põe a mão a fazer para ver a barriga.):  

Tens a certeza?  
Ele:  Há alternativa, achas?  
Ela:  É o melhor, não é? 
Ele:  O que é que queres que te faça? 
Ela:  Não podes fazer nada. Isto agora é coisa de mulheres.  
 
Ela dá um golpe na barriga e cai no chão. Ele estende a mão para ela. 
 
Ela: Depois Ele disse à mulher: aumentarei os sofrimentos da tua gravidez. 

Entre dores darás à luz os filhos. Procurarás apaixonadamente o teu 
marido mas ele te dominará.3  

                                                 
3 [do Livro do Génesis] 
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De penas quem se faz é o pássaro 
[a partir de extractos de Corpo no cabide, de José Eduardo Agualusa, e de Pura 
impressão, de Mia Couto] 
 
Entra uma mulher completamente enrolada em faixas de gaze, que apenas deixam ver 
boca, olhos e mãos. Traz uma mala na mão. Avança e pousa a mala junto a Ele.  
 
Ela:  Sinto que a alma não cabe no corpo. O corpo aperta a alma. Está curto... 

como se tivesse adormecido com quinze anos e acordasse aos vinte e 
cinco com a mesma roupa. Despia este corpo... pendurá-lo num cabide, 
num armário, ao lado dos vestidos. Farias amor com a minha alma nua? 

Ela:  Que se passa? (Ri.) 
Ele:  O quê? 
Ela:  A nossa cama tem dois lados. Não tens água em nenhuma boca?  
Ele (Pegando na mala para fugir.):   
  Impressão tua. Impressão tua. 
Ela:  Vais viajar?  
Ele:  Viajar?  
Ela:  Sim, estás de mala. 
Ele (Larga a mala no chão.):   
  Impressão tua. Pura impressão.  
Ela:  Eu sabia.  
Ele:  Sabias o quê? 
Ela:  Que me ias abandonar. 
Ele:  Abandonar? 
Ela:  Sim, vais-te embora. 
Ele:  Impressão tua. Impressão tua. 
Ela:  Triste uma mulher ter que pedir. Um pedaço de sustento para mim e para 

os filhos. Os nossos. De ambos. A vida não se talha de choros nem 
compaixões. De penas quem se faz é o pássaro. (A mulher avança para 
ele de faca na mão direita, ele recua, ela segura a faca, e rasga-o com a 
mão esquerda cheia de sangue, caindo.) 

Ele:   Estás-me a esfaquear?  
Ela:   Impressão tua. Impressão tua. 
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Traíste-me, filho da puta querido 
Uma mulher corre para os braços dele, salta-lhe para o colo, rodopiam e ela 
escorrega-lhe pelo corpo, passando as mãos no peito ensanguentado dele. Avança para 
a mala, apoia-se nela, e repara nas mãos cheias de sangue.   
Ela: Tens outra não tens? (Ele limpa o sangue do peito.) Beijaste-me de uma 

maneira... (Passa as mãos pela boca.)  
Ele:  Não, não.  
Ela:   Traíste-me, filho da puta querido... 
Ele:  É impressão tua. 
Ela:  Confessa lá, que eu não te faço nada. (Abre os fechos da mala.) 
Ele:  Foi só uma aventura.  
Ela:  E foi bom, valeu a pena? (Fecha os fechos da mala.) 
Ele:  Juro que não teve importância nenhuma. (Ela pega na mala e vai para 

ele.) 
Ela:  Tu só pensas com a pila, meu grande cabrão. Adoro-te. (Bate-lhe com a 

mala no pénis. À quarta pancada, ele agarra a mala e cai em cima da 
mala. Ela vai para cima dele e faz-lhe uma gravata.) 

Ele:  É de ti que eu gosto. Amo-te. 
Ela:  Como é que consegues? Amas com o fígado, tu. 
Ele:  Foi só uma vez. 
Ela:  Só uma vez?! Acho isso muito pouco. 
Ele:   Ela não interessa nada. 
Ela:  Mas então não é para continuar? Nunca mais se vão ver? 
Ele:  Vemo-nos todos os dias, mas... 
Ela:  (Festeja.) Estou tão contente. Finalmente vamos poder divorciar-nos... e 

ficar juntos para sempre.  
Ele:  Espera. (Ele tira um lenço da mala e faz-lhe um laço no pescoço, tão 

forte que a asfixia.) 
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Isto nunca aconteceu comigo antes 
[a partir de um extracto de Pensamentos Secretos, de David Lodge] 
 
Ele: Isto nunca aconteceu comigo antes. 
Ela: O meu suor, é isso.  
Ele: O que é que foi agora? 
Ela: Saíste de cima de mim e correste a tomar banho. Tenho o corpo minado? 

Eu sei. 
Ele: Nem pensei nisso. 
Ela: Não te esquives. Não me vais dar a volta. Anda, vamos ao espelho ver o 

teu corpo. Comigo. Lado a lado. Não te desvies.  
Ele: Não digas disparates. 
Ela: Passas o tempo à procura dos meus defeitos... É a única maneira que tens 

de gostar de mim. Não te ocorre mais nada. Usas alfinetes. Como se 
fizesses colecção. De borboletas. 

Ele:  Importas-te de parar? 
Ela:   Nem sabes que dia é hoje.  
Ele:  Terça-feira. 
Ela: Tu nunca sentiste amor por ninguém.  
Ele: Estou aqui, não estou? 
Ela: Às vezes parece que é como se não estivesses. Quase sempre, aliás. 
Ele: ... 
Ela:   Odeio-te.  
Ele:   ... 
Ela:   Podias responder quando falo contigo.  
Ele:  Não me fizeste nenhuma pergunta. Como é que queres que responda? És 

tu que és chata como a merda. Não estás contente com nada. Toda a 
gente te aborrece. Falas com as pessoas como se fossem cães. Cospes 
nos meus amigos, desprezas os meus pais, criticas toda a gente, eu já não 
convido ninguém para vir cá a casa... Já não sei o que te pode divertir e 
procuro fazer-me o mais pequeno possível. A única coisa que conta aos 
teus olhos é que eu traga a massa para pagar a casa e a tua mulher-a-dias. 
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Tu estás aqui 
i Estás aqui comigo e sou sumamente quotidiano 

[a partir de um extracto de Tu estás aqui, de Ruy Belo] 
 
Ele: Estás aqui comigo e sou sumamente quotidiano 

e tudo o que faço ou sinto como que me veste de um pijama  
que uso para ser também isto, este bicho 
de hábitos, manias, segredos, defeitos, quase todos desfeitos 
quando depois lá fora na vida profissional ou social só sou um nome e sabem  

o que sei o  
que faço ou então sou eu que julgo que o sabem  
e sou amável e selecciono cuidadosamente os gestos e escolho as palavras  
e sei que afinal posso ser isso talvez porque aqui sentado dentro de casa sou 
outra coisa 
 
Estás aqui comigo e sei que só sou este corpo castigado 
passado nas pernas de sala em sala 
 
Estás aqui comigo e sinto-me absolutamente indefeso  
diante dos dias. 
 
Afinal sou isto e nada mais do que isto 
As outras coisas que fiz fi-las para não ser isto ou dissimular isto  
a que somente não chamo merda porque ao nascer me deram outro nome  

que não merda 
 
Estás aqui comigo e tenho pena acredita de ser só isto  
pena até mesmo de dizer que sou só isto como se fosse também outra coisa  
uma coisa para além disto que não isto. 
Estás aqui comigo deixa-te estar aqui comigo  
é das tuas mãos que saem alguns destes ruídos domésticos  
mas até nos teus gestos domésticos tu és mais que os teus gestos domésticos 
tu és em cada gesto todos os teus gestos. 

  
Deixa-te estar aqui perdoa que o tempo te fique na face em forma de rugas 
 
deixa docemente desvanecerem-se um por um os dias 
e eu saber que aqui estás de maneira a poder dizer  
sou isto é certo mas sei que estás aqui. 
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ii O anjo do desespero 
[a partir de um texto de Sandra Andrade e de extractos de O Anjo do Desespero, de 
Heiner Muller] 
 
Ao som de um tema de inspiração religiosa, entra um anjo, com vestido preto, luvas 
vermelhas, e grandes asas brancas.  
 
Ela: Eu sou estas pernas inteiras de plástico, metal, global, mortal. Não tenho 

pés para fugir. Como pinto este frio de pesca que me enforca, pinto o teu 
sorriso kodak, as tuas fotos de família, o teu centro umbilical, o teu 
contrato de trabalho, a tua conta bancária, a tua retórica. E eu não paro e 
eu não calo. Eu pinto o teu caralho demente porque eu sou a puta da 
prostituta da Sé de Braga. Porque eu tenho a boca do corpo rasgada. 

Ele:  Tu quem és? 
Ela: Sou o anjo do desespero. Com as minhas mãos distribuo a embriaguez, o 

atordoamento, o esquecimento, prazer e dor dos corpos. O meu discurso 
é o silêncio. O meu canto o grito. O medo habita na sombra das minhas 
asas. A minha esperança é o último sopro. A minha esperança é a 
primeira batalha. Sou a faca com que o morto abre o caixão. Sou o que 
há-de vir a ser. O meu voo é a revolta. O meu céu o abismo da noite 
porque eu sou a puta da prostituta da Sé de Braga. Porque eu tenho a 
boca do corpo rasgada. 

 
O homem tira-lhe as asas, as luvas, despe-a, beija-a, põe-na no chão. 
 
 



 22

Hola! Hola! Como te llamas? Como te llamas? 
 
Boneca 1 (De pernas e braços abertos, senta-se.):  

Hola! Hola! Como te llamas? Como te llamas? Quiero ser tu amiga! 
Quiero ser tu amiga! Fode-me! Fode-me! Fode-me! Ah Ah! Fode-me! 
Fode-me! Fode-me! Ah Ah! Fode-me! Fode-me! Fode-me! Ah Ah! 
Bónus. Bónus. (Abre a boca e baixa e sobe o tronco.) 

 
Boneca 2 (De cócoras.):  

Habla comigo! Habla comigo! Al culo! Al culo! Fode-me! Fode-me! Ui 
Ui! Que grande! Que grande! Trecientos puntos! Primer nível! Segundo 
nível. Bónus. Bónus. Ui! Ui! que portentoso eres. 

 
Boneca 3: Todo! Todito! Todo! Todito! Presiona tu preferido. Presiona tu preferido. 

Para el Teleferico presiona um. Para el Teleferico presiona um. Deja-mo 
comer-lo. Deja-mo comer-lo. Tengo hambre de tu polla. Tu polla. Dá-
me-la. Dá-me-la. Fim de partido. Fim de partido. Game over. Game over. 

 
Boneca 4: Quentes e boas! Quentes e boas! Olha a sardinha fresca! Olha a sardinha 

fresca! O Diário de Notícias! O Diário de Notícias! Seis! Quatro! Nove! 
Dois! Um! Zero! Zero! Seis milhões quatrocentos e noventa e dois mil e 
cem escudos. 

 
Boneca 5: Venga! Venga! Zumo de naranja! Zumo de naranja! Helado de limón! 

Helado de limón! Por delante! Por detrás! Por delante! Por detrás! 
Arriba. Arriba. No pasaran! No pasaran! Dos vidas extra. Dos vidas 
extra. 

 
Boneca 6: Love! Love me do! Love! Love me do! I can’t get no! I can’t get no! 

Night and Day! Night and Day! You are the one! You are the one! 
You’re just too good to be true! You’re just too good to be true! You’re 
just too good to be true!  
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Quinta aparição da estudante 
[a partir de um texto de Marília Coutinho] 
 
Estudante:  Pelo vidro embaciado 

desmaiam cristais finíssimos 
silenciosamente. 

O orvalho cristaliza a  
madrugada imensa. 

Fora, o eco dos meus passos 
 à procura do mistério 
 que lajes de granito húmidas milenares 
  calam. 
E há esta luz ténue dos candeeiros 
 velas acesas no céu aberto ao negro 
   espelhos de estrelas 
ao longo do caminho. 
ou no entardecer transpirado 
adivinho tocar dos sinos 
a vastidão dos campos  distantes 
verde das origens e de pureza. 
E eu 
estrangeira a tudo 
neblina que branqueia o longe 
 por instantes. 

 
 

Braga 
Carro 
Estrada 
Chuva 
3 da manhã 
nós. 
Todas as palavras. O silêncio: tu 
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Mais que um Walkman 
Os actores entram um a um, absortos, com auscultadores nos ouvidos e walkman ao 
colo, como se embalassem um menino e isso lhes desse algum tipo de consolo. !os 
altifalantes da sala ouve-se à vez o som que vem de cada walkman, durante quinze a 
trinta segundos, como se os espectadores tivessem os auscultadores dos actores. Essas 
gravações incluem mensagens, ruídos e música sobre canções sugeridas por cada um 
dos actores. Os actores paralisam no instante em que reparam no público; e o som de 
cada actor pára nesse momento; fixam o público. A estudante é a última actriz a entrar; 
a gravação dela é ouvida até ao fim. 
 
�o écran aparece: 
 

Errata:  
Onde se lê sonho  
deve ler-se sono 
 


