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que CARNAVAL(2). Contudo, no
“Dicionário Etimológico de Língua
Portuguesa”, dirigido pelo mesmo
José Pedro Machado, refere-se
que a identificação daquele termo
com o carnaval verificou-se apenas
na Península Ibérica.(3).
Embora o autor anterior dê o
mesmo significado aos dois
termos, essa identificação não é
totalmente pacífica. O mesmo
autor, em obras  e datas
diferentes, aponta a origem da
palavra CARNAVAL do italiano
“carnevale”(4) e do francês
“carnaval”(5). Seja como for, a

Também, pelas várias referências
que encontramos àqueles dois
termos, parece-nos que a palavra
“entrudo” se refere
principalmente ao calendário
litúrgico, enquanto o termo
“carnaval” se identificará melhor
com os festejos populares
característicos da época. 
Quanto à origem dos festejos
carnavalescos, perde-se em
remotas tradições populares pré-
cristãs, relacionadas com a
comemoração do fim do Inverno e
do início da Primavera, ou com
primitivos cultos de fertilidade,

quaresma e mesmo com o
significado mais lascivo do termo. 
Em Portugal, o seu uso é mais
recente que o de “entrudo”, para
identificar essa época, começando
a ser utilizado a partir do séc.XVI.
Contudo, se o “entrudo” se
identifica com os três dias antes
da entrada na quaresma, o
Dicionário editado pela Sociedade
de Língua Portuguesa identifica o
termo “Carnaval” com “os dias,
semanas ou meses, conforme os
usos dos países, que precedem a
Quaresma”(6).
Parece-nos assim que utilizar os
dois termos como sinónimos não
será totalmente pacífico sendo
uma questão que fica em aberto.

AS  ORIGENS

A primeira questão que se coloca é
se existe ou não contradição entre
as palavras ENTRUDO e
CARNAVAL utilizadas para definir
este período.
O termo ENTRUDO, para
identificar a época que antecede a
quaresma, parece ser o mais
antigo usado em Portugal,
derivando do latim INTROITU
(acto de entrar, começo,
introdução). No “Dicionário de
Língua Portuguesa” coordenado
por José Pedro Machado(1),
ENTRUDO significa os três dias
que precedem imediatamente a
entrada na quaresma e o mesmo



realeza como forma de manifestar
a ordem da sociedade.
O Carnaval transformou-se num
cortejo alegórico de toda a
sociedade da época, onde se
criticavam os grupos
contestatários da centralização do
poder, o alto clero e a classe
senhorial, e onde se representavam
as diferentes épocas históricas do
passado da monarquia, como forma

anterior. O último dia era dedicado
ao culto dos mortos.
Também os romanos realizavam
nessa época do ano as “Saturnais”,
festas em honra do deus Saturno,
protector da agricultura e das
sementeiras. Estas festas incluíam
no seu programa vários
divertimentos públicos alusivos ao
reinado de Saturno, identificado
como um reinado de ouro, de
fertilidade e felicidade. 

NA RELIGIÃO CRISTÃ

Segundo uma lenda popular
recolhida no concelho de Torres
Vedras, existia no tempo de Cristo
um santo que gostava muito de
carne, chamado de Stº Entrudo,
fazendo grandes festas com
muitos convidados, onde só se
comia carne . Quem não estava
contente com essa situação eram
os pescadores, que não vendiam o
seu peixe e foram queixar-se a
Jesus Cristo, “que então definiu os
dias em que se podia comer carne,
dançar e fazer festas, e marcou a
época para os pescadores, a
quaresma, durante a qual não se
podia comer carne, nem dançar ou
fazer festas “(7). 
Foi Santo Ambrósio, bispo de
Milão, nascido em 340 da nossa
era, que obteve do papa
autorização para que os habitantes
da sua diocese se pudessem
despedir dos prazeres carnais

entrarem na meditação da
quaresma.  
“Para refrear a alegria demasiado
livre das Lupercais, - festas pagãs
- a Igreja, não podendo suprimir a
festa, tentou revertê-la à sua
feição original, celebrada na
véspera da Quaresma. Assim
trocaram o seu nome pagão pelo de
Carnevalem, (“supressão de carne”
ou “adeus carne!”) “ do qual depois
se fez Carneleval, Carneval e
finalmente Carnaval. Da mesma
forma Entrudo - Introito -
significa “entrada na Quaresma
(...)”.
“A quadra do ano consagrada à
celebração das festas pagãs foi
adoptada pelos cristãos; assim, o
Carnaval começava primitivamente
a 25 de Dezembro, abrangendo
portanto as festas do Natal, do
Ano Bom e a dos Reis.(...)”(8).
Curiosamente, ainda hoje, em
Espanha, é costume usar máscaras
no dia de Natal.  
O início da Primavera, por anunciar
para o mundo cristão o jejum da
Quaresma, levou a que se
identificasse esta época como um
período de excessos,
principalmente nos países mais
católicos da Idade Média, como a
Itália, a França ou a Espanha.
Nessa Época, o Carnaval era uma
festa de contestação à ordem
social feudal. Progressivamente, e
no final da Idade Média, essa
festa foi sendo apropriada pela

A Igreja procurou controlar os
excessos da époNca de carnaval,
instituindo em sua substituição
festas de carácter litúrgico e
tomando a direcção de festejos
como a festa dos Doidos, a dos
Inocentes, a do Burro.

DO RENASCIMENTO AO
SÉCULO DAS  LUZES



grandiosos festejos de Carnaval
na Itália renascentista. Foi aqui
que, nos séculos XV e XVI , se
criou a moda das mascaradas
públicas e de rua.

resplandescentes de jóias, sêdas,
veludos e perfurmes de flores
maravilhosas, bailes de máscaras
que davam brado pela sua
sumptuosidade e graça decorativa

Em Portugal, D.João V promovia
esse carnaval de Palácio, que
procurava projectar o luxo
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Graças a um “caso de policia”,
sabemos que no tempo de D.
Sebastião já se brincava ao
Carnaval em Torres Vedras. Trata-
se de uma queixa de um morador da
Vila de Torres Vedras, datada de
1574 contra uns “moços folgando
com um galo” no dia do Entrudo e
que provocaram uma briga.

Só com o aparecimento da
imprensa local, em 1885, surgem
as primeiras referências ao
Carnaval de Torres, geralmente
referido como “desengraçado” e
“sem espírito”. 

Durante anos este limi tou-se aos
bailes e récitas nas colectividades

e em casas particulares, quase sem
nenhuma animação de rua,
excluindo um ou outro grupo de
mascarados desfilando numa ou
noutra carruagem enfeitada.

Em 1901 o carnaval incluiu uma
novidade, a primeira exibição do
“animatógrafo” em Torres Vedras,
no Grémio, segunda-feira de
carnaval, dia 25 de Fevereiro.

Foi preciso um infausto
acontecimento, o assassinato de D.
Carlos em Fevereiro de 1908, para
que o carnaval de rua se torná-se
numa grande festa. Realizado
menos de um mês depois do
regicídio, a imprensa dá conta, pela
primeira vez, da grande animação
nas ruas de Torres Vedras durante
o Carnaval, revelando a influência
dos republicanos na crescente
importância do carnaval de rua.

Com o advento da Republica o
carnaval de rua, em Torres Vedras,
começa a adquirir maior animação.

O ano de 1912 parece ter sido
crucial, referindo-se “A Folha de
Torres Vedras” à importância do
programa então elaborado pelas
colectividades da terra (Casino,
Grémio, Tuna e “Salão-avenida
animatographo”), que deu ao

carnaval desse ano uma animação
“extraordinária, superior à dos
anteriores (...)”, tendo-se até
formado uma comissão para animar
as ruas que, acompanhada da
filarmónica (“Torreense”?), o fez
pedindo donativos “para distribuir
na terça-feira um bodo aos
pobres”. Também para os dois dias
de carnaval foi organizada, pela
classe dos tanoeiros, uma
aparatosa mascarada, executando
“graciosas danças”, sendo ainda
muito comentado um grupo de
mascarados que surgiu na terça-
feira parodiando as tropas contra-
revolucionárias de Paiva Couceiro
(este, no ano anterior, tinha
ensaiado uma primeira tentativa de
restauração da monarquia)
“arrancando as gargalhadas a toda
a gente, pela graça e sobretudo
pela cópia fiel dos aguerridos
paivantes de mantas às costas e
marmitas e entre os quais se viam
policias, guardas municipais, muitos
padres e jesuítas”.

Quem sabe se não terão sido estes
os antepassados das “tropas” que
ainda hoje costumam acompanhar o
cortejo “real”, “ministros” e
“matrafonas”.  

Esta manifestação chegou mesmo a
merecer destaque nas páginas da
“Ilustração Portuguesa”, onde se

Breves apontamentos sobre a origem
e evolução do Carnaval de Torres.
Em 2018 perfaz 95 anos de
existência.



publicou aquela que é a mais antiga
fotografia conhecida do Carnaval
de Torres.  

Até aos anos 20, o carnaval
torriense continuou em dispersas,
variadas e espontâneas
actividades: enfarinhar o cabelo
das raparigas, atirar saquinhos de
grainha, tremoço seco e farinha,
“assaltos” em grupo a casas

“esquadrão de cavalaria e burraria”
e por um “batalhão de marinheiros
de água doce”, “ministros” e
“embaixadores”. Foi ainda
recebido por vários coches, de
entre os quais se destacou um com
os “altos dignatários”, como o
“cardeal”, o “bispo”, o “cónego”, e o
“acólito”. Esta paródia a elementos
da Igreja foi posteriormente
abandonada, quer devido a
pressões políticas, quer pelo facto
de, em dois anos sucessivos,
aqueles que se disfarçaram de
cardeais terem falecido, o que
contribuiu para a superstição,
todos se recusando, daí para a
frente, assumir essa máscara. 

O cortejo seguiu depois em visita
às sociedades de recreio, tendo
lugar um banquete de gala no Hotel
Natividade. À tarde realizou-se um

se um cortejo carnavalesco que,
saindo do pátio de Francisco Alves,
percorreu todas as colectividades
da vila.

“Nascia” assim o carnaval de
Torres. 

No ano seguinte, o rei “D.Carnaval
II” foi esperado na estação do
caminho de ferro, recebido por um

particulares, alguns grupos de
rapazes percorrendo as ruas em
trens abertos, carroças e galeras
(de tracção animal), umas
burricadas e visitas a
colectividades locais.

Em 1922, um grupo de mascarados
percorreu as várias colectividades
da então vila de Torres Vedras,
fazendo a ligação entre o
tradicional carnaval das
colectividades e o carnaval de rua.

O êxito dessa iniciativa levou à
formação, no ano seguinte, de uma
comissão para estruturar melhor o
carnaval de 1923. Neste, imitando
o que se fazia em Coimbra e em
Lisboa, realizou-se a primeira
recepção, na estação ferroviária,
ao Rei do Carnaval, então ainda sem
a companhia da “rainha”. Seguindo-

desafio de futebol na Porta da
Várzea. As festas terminaram no
“Grémio Artístico e Comercial”
com o baptismo do príncipe real e a
presença, pela primeira vez da
“rainha”, desde logo representada
por um homem, Jaime Alves,
costume que se manteve até aos
nossos dias.

É neste período que surgem as
célebres “matrafonas”, ainda hoje
imagem de marca do Carnaval de
Torres. 

Durante os anos de 1927 a 1929 o
carnaval de rua organizado
conheceu a sua primeira
interrupção. Estávamos nos
primeiros anos da Ditadura Militar

do 28 de Maio, facto que não terá
sido alheio a esse interregno.

Em 1930 o Carnaval de Torres
regressa às ruas e, no ano
seguinte, tem lugar a primeira
“batalha de flores”, em recinto
fechado e pago, realizando-se o
cortejo num único dia, na segunda-
feira de carnaval, com desfile de
carros alegóricos particulares e de
firmas comerciais.

O ano de 1933 foi o da afirmação e
projecção a nível nacional do
Carnaval de Torres, com
participação financeira da câmara
municipal e uma vasta campanha de
propaganda na imprensa nacional,
alargando-se o desfile para dois
dias e às ruas Tenente Valadim e 9
de Abril. Estiveram presentes mais
de 20 mil pessoas. Também pela
primeira vez foi atribuído um
prémio para o carro de carnaval
mais original.

Neste ano, os “reis” chegaram de
comboio, na manhã de 2º-feira,
lendo-se, na ocasião, um discurso
de recepção real, da autoria de
Domingos Lino. Para os saudar, as
janelas foram engalanadas com
colchas. 

Tornando-se uma grande festa,
perdeu nessa altura muita da sua
espontaneidade, ganhando em
organização e “ordem”, e festa de
propaganda “regionalista”.



A Segunda Guerra provocou um
novo interregno nestes festejos, a
partir de 1940.

Nesse ano de 1940 estavam
proibidos os festejos de carnaval,
por causa da guerra. Para tornear
mais esse obstáculo, constitui-se
uma comissão formada por um
representante de cada
colectividade (Tuna, Grémio,
Operário, Casino e Sporting Club
de Torres) que pediu ao presidente
da Câmara para autorizar a
realização do tradicional carnaval
de Torres. Este autorizou-o, desde
que não se fizesse propaganda,
para não chegar ao conhecimento
das autoridades de Lisboa, e foi
assim que o carnaval de Torres
ainda se realizou esse ano.

dos cabeçudos, se tornaram uma
presença obrigatória no Carnaval
de Torres até aos nossos dias. É
então também que surge a
“Pandilha”, presente pela primeira
vez em 1948, que, percorrendo as
colectividades locais, aproveitava a
ocasião para fazer crítica social e
política, o que lhes acarretou
alguns problemas com as
autoridades.

Facto inédito foi a visita feita ao
“rei” do carnaval de Torres, no
carnaval de 1970, por um segundo
“rei” (“D.Rachadinho I”, rei da
“Brejenjolândia” d` àlém sizandro)
que, chegando ao aeroclube de
Santa Cruz com a sua corte, se
encontrou com o de Torres para a
“Assembleia ANU” (Assembleia
dos Naturais do Universo), que
teve lugar no Campo do S.C.U.T. no
Sábado Gordo.

Durante as décadas de 60 e 70, há
que recordar João Maria Brandão
de Melo, rei do carnaval durante
25 anos, desde 1966, e que
“abdicou”, em 1990, a favor de seu
filho Bruno Brandão de Melo,
representando o primeiro caso de
sucessão dentro da mesma família,
ou José Manuel Abrantes, “rainha”

Vedras. No Casino chegou mesmo a
realizar- se uma recepção ao rei
carnaval e reviveu-se o célebre
corso, com desfile de “carros” e o
tradicional discurso de carnaval.
Logo em 1946 retomou-se a
tradição do carnaval de rua,
constituindo-se uma comissão que
levou a efeito a evocação da Iª
Visita do Rei Carnaval a Torres
Vedras. Os Reis de Carnaval foram
recebidos e aclamados quando da
sua chegada à estação de caminho
de ferro, organizando-se um
vistoso cortejo, que, percorrendo
as ruas da vila, visitou as
colectividades recreativas, a cujas
direcções SS.MM. apresentaram
os seus desejos de muita alegria,
durante os três dias que lhe eram
consagrados.

reunião magna no Teatro-Cine para
relançar o Carnaval de Torres,
formou-se uma comissão que,
apoiada na estrutura organizativa
da Física de Torres, recuperou, em
1960, o cortejo de rua que teve
lugar durante dois dias, agora ao
Domingo e à terça-feira.

Nos anos 60, a chegada dos reis do
carnaval passou a efectuar-se no
Domingo de manhã, na estação de
comboios, sendo recebidos com o
discurso do “primeiro-ministro”.
Mais tarde, já nos anos 90,
acrescentou-se a essa cerimónia a
entrega, pelo Presidente da
Câmara, da chave da cidade à
comitiva real.

Os discursos de carnaval,
proferidos pelos sucessivos
“primeiros-ministros” em honra à
comitiva real, como acto de
abertura oficial do Carnaval de
Torres, tornou-se uma ocasião
especial para fazer crítica social e
política, especialmente
interessante nos anos 60, quando a
censura ainda dominava.

É neste período que surgem os
“Zés Pereiras”, os quais,
acompanhados dos gigantones e

No ano seguinte, 1941, ensaiou-se o
mesmo estratagema, desta vez
sem êxito, devido à pressão das
autoridades, mantendo-se a
proibição no ano seguinte.

Em 1943, apesar da proibição do
carnaval de rua, este regressou às
colectividades, no Grémio, no
Operário, na Tuna e no Casino.
Nestas duas últimas colectividades
exibiu-se a “Orquestra
Sulfidrofónica”, diversão musical
formada por alunos da Escola
Secundária Municipal de Torres

Mas foi só em 1950 que se
organizou um cortejo com as
dimensões da fase anterior. Em
1951 tomaram posse os novos
“reis” do carnaval, Levy Miguel dos
Santos (o “rei”) e António
Agostinho (a “rainha”).

Contudo, em 1953 o carnaval
sofreu nova interrupção e, apesar
de se ter realizado em 1955, só a
partir de 1960 conhece um novo
alento. 

Realizando-se em 1959 uma



durante 19 anos, até 1991, “a”
“rainha” mais bonita de sempre”,
tendo enganado muitos incautos,
que “a” perseguiam julgando que
era mesmo uma mulher. Ao abdicar
a favor de António Manuel dos
Reis (Mima), tornou-se na primeira
“rainha mãe” da história do
Carnaval de Torres.

Até 1974 o carnaval só conheceu
uma interrupção em 1963 e 1964,
por imposição das autoridades, por
causa da “guerra colonial”.

Luís Brandão Pereira de Melo foi
um dos principais responsáveis
pelo relançamento do carnaval nos
anos 60, período no qual se
destacou a arte de um Luís Faria.

As liberdades conquistadas a 25
de Abril prometiam uma nova
expansão do Carnaval, pois esta
quadra sempre se deu mal com
ditaduras e autoritarismo.

Lamentavelmente, as lutas
políticas que se seguiram àquela
data e a afirmação de um novo tipo
de “ditadura”, a económica, quase
acabaram com o Carnaval de
Torres.

Este não se realizou em 1975, e só
em 1978, com a formação de uma
comissão de carnaval, patrocinada
pela Câmara Municipal e pela

respectiva comissão de turismo,
regressou às ruas de Torres.
Em 1983 e 1984 o carnaval passou
por um novo período difícil,
sofrendo um grave rombo
orçamental em 1983 e
interrompendo a sua realização em
1984, devido às graves
consequências, para a região, das
inundações do inverno de 1983.

É então que a vereação da cultura
e turismo, presidida por António
Carneiro, tomou nas suas mãos a
decisão de se responsabilizar pela
organização do evento,
transformando-o num dos
principais cartazes turísticos da
região.

O carnaval de 1985 marcou assim
um novo e definitivo arranque do
Carnaval de Torres, iniciando-se aí
aquela que é a sua fase actual. A
partir de 1988 a sua organização
passou a obedecer a uma temática
unificadora, que, ao longo dos anos,
foi passando do recinto do corso
para todas as entidades envolvidas
na animação daquela quadra: bares,
desfile das escolas, grupos
espontâneos de mascarados.

A partir dos anos 90 o desfile de
todos os alunos das escolas do
concelho mascarados, na Sexta-
feira antes do Carnaval, tornou-se
num dos pontos altos da festa,

nocturno de Sábado.
VM



Por mais louco e dificil que seja o
projecto editorial, existe sempre
alguém que nunca vira a cara.

O Antero sempre nos acompanhou
nestas nossas andanças.

Neste número do CLIC decidimos
homenagear este nosso compa-
nheiro de viagem editando uma
série de cartoons, alguns deles já
com alguns anitos.

Obrigado, Antero, por estares
connosco!





Por mais louco e dificil que seja o
projecto editorial, existe sempre
alguém que nunca vira a cara.

O Jorge Delmar sempre nos acom-
panhou nestas nossas andanças.

Neste número do CLIC decidimos
homenagear este nosso compa-
nheiro de viagem editando uma
série de cartoons, alguns deles já
com alguns anitos.

Obrigado, Jorge (Quinha para os
amigos), por estares connosco!





VER CINEMA / LER CINEMA

A Filosofia vai ao cinema

OO humor tira-me do sério!humor tira-me do sério!

Groucho acendeu o charuto.
- Está-se bem aqui.
O “aqui” era a nossa loja de fundos

arrendados para depósito de arquivos,
bobines de filme em espera de outros e
melhores dias, de sonhos e projectos,
adiados e meios feitos que gritavam o seu
espaço. Quase sessenta anos de arquivos,
livros, revistas (falta-nos a mítica Gina),
fanzines, sinais de algum tempo e de
alguma vida.

- Está-se bem aqui, repetiu
Groucho, não vejo é os meus livros em
nenhuma estante.

- Estão praticamente esgotados e
depois as reedições, sabes como é ... tu
também não és muito consensual…. Mudei
de assunto. De certeza que lá de onde
vens terias mais qualidade de vida. Esta
sala é um bocado fria e húmida. 

-  O céu, é um bocado maçador. É
tudo muito correcto, muito “straight”,
estás a ver? Outro dia acendi o charuto e
ainda antes do anjinho ecológico-
ambiental de serviço me vir aborrecer
com os fumos, o carago e etc, já tinha uma
feminista a moer-me a rosca com as
tretas do símbolo fálico e que o meu
charuto, de 15 centímetros, simbolizava
séculos de opressão e de falocracia. 
15 centímetros? Um falo? É só um
charuto, bolas.
E o dia em que passou por mim um
pombinho com um lacinho cor de rosa ao
pescoço e eu disse que ia a passar um
pombinho apaneleirado? A guerra que me
fizeram. Não foi lá por ser o Espirito
Santo, de lacinho cor de rosa, foi pelo
termo “apaneleirado”. Olha cai-me a
LdMFdP (Liga defensora dos movimentos



fraturantes do Paraíso) em cima,
que eu nem sei se te conte.
Resumindo, estou vigiado, proibido
de falar e de escrever, em pena
suspensa durante cerca de um
terço da eternidade. Tás-me a ver
calado, não? Olha, vim andando

- E O… , o que é que diz?
- ELE? Para ELE também

não está fácil. Agora algumas
teólogas feministas querem que
ele seja MÃE e não PAI. E pensar
que ELE se apresentou a Moisés
como «Eu sou aquele que é», e…

- Groucho!
- Sim?
-Não sei se teologia,

feminismo  e humor casam bem nos
tempos que correm. Então, se bem
percebi, desandaste do éden e
foste trabalhar para o Dylan Dog?
Como é trabalhar com um detetive
do sobrenatural?

- Em termos sociais é giro.
A malta gosta dele, o Umberto Eco
dizia que podia «ler a Biblia,
Homero, ou Dylan Dog sem (s)e
aborrecer», o pessoal compra e
gosta, e eu vou fazendo e dizendo
das  minhas (“chefe não consegui
que os ovos se pusessem a mexer,
por isso encomendei uma pizza.
Mas cometi um erro ao pedir uma

capricciosa. Ela diz que não vem».)
Ainda estou em forma, mas aqui
para nós, o Dylan Dog é um tótó.
Perde muito tempo. Aquilo não há
que enganar: se é demónio,
pedrada nos queixos e mata-se, se
é demónia, tiro na cachimónia e
prontos; e não há cá crises
existenciais, nem melodramas,
nem tiradas poéticas ou
angustiadas. Porque é que agora a
vocês precisam de coisas estranha
para se rirem?

- Se calhar foi sempre
assim. Se calhar a gente ri-se e
brinca com o desconhecido e com o
medo.

- O humor é uma coisa
séria. – e ele agora não brincava –
Sabes que durante séculos
pensou-se que o fundamento do
humor residia na expressão de um
ponto de vista de superioridade?
Houve para aí filósofos que
acreditavam que só nos riamos de
algo que fosse inferior a nós;
imagina que o Hobbes sustentava
que o riso é uma glória súbita que
descobrimos quando sentimos que
o outro é inferir a nós. Asneira da
grossa. Nunca me ri das ostras.
Pelo menos nós os Marx nunca nos
rimos por nos sentirmos

superiores, pelo contrário, os
maiores que se cuidassem. O
humor é mais forte que isto, o
humorista transmite a imagem que
a fonte do humor é percepção de
algo que parece incongruente.

- O teu bigode pintado?
- O meu bigode pintado, o ar
indefeso do Chaplin, a cara de pau
do Keaton, o choro do Popov, o
corpo síncrono do Tati. A
incongruência curto-circuita as
expectativas normais, gera uma
ansiedade positiva que explode no
punch final. Por isso é que o humor,
o riso desbragado, a ironia são

VER CINEMA / LER CINEMA

armas de destruição maciças,
Levantou-se, sacudiu a cinza, abriu
a porta.
- Espera, mas nem sempre é assim
o humor.
- Então é boçal e reles.

- E o humor negro?
- Esse é que tira a tua mãe do
sério.
E desapareceu no corso

FL 



PROVA DE CONTACTO

Nize  minha matrafona que assim caíste
Tão cedo nesta manhã de carnaval
Repousa no teu leito de Hospital

E siga eu no cortejo risonho e triste.

Rir não deves, dizes do trono onde subiste.
Ralha Zeus do Olimpo, poderoso e a voz irada

E o sublime Eros interrompe a penachada
Para que Vénus2 me ameace, dedo em riste.

E vós Ságides3 minhas, a quem que sirvo doce e terno, 
Dizei-me, - Quem compreende os mistérios do eterno?

Por que param os astros e a manhã perde o orvalho?

Por que se apaga a lua e o sol fenece à luz de inverno?
E  se  até o fecundo Hesíodo dos dias interrompe o seu trabalho

Não percebo, doce Nize, como raio cais de costas e partes o4

1 Manuscrito A2245C do espólio do Reverendo Antônio, prior do convento de Santa Tralha

de Matos, autor anónimo /sd. (seculo XVII?)
2 Estranha-se a confusão entre deuses gregos e romanos. Presume-se que seria por uma

questão de métrica. O nome “Vénus” adequa-se mais ao verso alexandrino que o nome

“Afrodite”(N.E).
3 Presume-se que o poeta invocaria as ninfas do Sizandro, designadas à época pelas

“Badalhocas da Várzea” (NE)
4 Manuscrito ilegível (NE)

A uma matrafona que caiu num desfile1



QUANDO O CARNAVAL CHEGAR
CHICO BUARQUE

Quem me vê sempre parado,
Distante garante que eu não sei sambar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
Eu tô só vendo, sabendo,

Sentindo, escutando e não posso falar...
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Eu vejo as pernas de louça
Da moça que passa e não posso pegar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
Há quanto tempo desejo seu beijo

Molhado de maracujá...
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

E quem me ofende, humilhando, pisando,
Pensando que eu vou aturar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
E quem me vê apanhando da vida,

Duvida que eu vá revidar...
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Eu vejo a barra do dia surgindo,
Pedindo pra gente cantar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
Eu tenho tanta alegria, adiada,
Abafada, quem dera gritar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar...

(ensaio - NARA LEÃO)

MANHÃ DE CARNAVAL
ANTÓNIO MARIA/LUIZ BONFÁ

Manhã, tão bonita manhã
Na vida, uma nova canção
Cantando só teus olhos

Teu riso, tuas mãos
Pois há de haver um dia

Em que virás
Das cordas do meu violão
Que só teu amor procurou

Vem uma voz
Falar dos beijos perdidos

Nos lábios teus

Canta o meu coração
Alegria voltou

Tão feliz a manhã
Deste amor

(JOÃO GILBERTO IMAGENS E POEMA)
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Este é o 14º !

Pois, como somos supresticio-

sos, tivemos que editar já o 14º.

Como estamos no Carnaval,

quisemos associar à brincadei-

ra. 

Edição online

Janeiro / Fevereiro

2018

Participaram neste 
número vários anónimos,

entre os quais: 
A Valério; 
C António;

F Luis;
J Santos; 
Jorge Q;
V Matos 

e ainda um
anónimo que quis 

manter o anonimato. 

mail;

clic.ontherocks@gmail.com

O insecticida é o inigualável

suplemento humorístico do

CLIC... 

Cuidado ao utilizarem as pia-

das do insecticida. 

Tenham em atenção que não

existem “melgas” por perto. 

Uma melga irritada é do piorio

eh...eh...eh...
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A família Catarata regressou a casa, com as

modestas compras de Natal que o orçamento

depauperado da mãe e do pai tinham consentido,
depois do assalto de que a sua habitação tinha sido

alvo há cerca de duas semanas, durante uma breve

estadia na Disneylândia de Paris para, no regresso,
se depararem com a porta da sua moradia encostada

apenas no trinco e o seu interior todo revolvido e, em

parte, removido do seu peso e presença. A recente
crise que o país globalmente vivera levara-os a cortar

nas despesas que entenderam como supérfulas ou
mesmo secundárias, tendo os contratos com a

empresa de vigilância e de seguro da vivenda e

respetivo recheio ido na voragem das poupanças
necessárias à sustentabilidade da vida familiar,

abalada para mais com o encerramento da empresa

onde o pai trabalhava há uma boa dúzia de anos.
Os ladrões, sôfregos, não somente tinham

levado os trocados e as poucas joias guardadas na

cómoda do casal como ainda se deram ao trabalho de
carregar consigo dois computadores portáteis e um

fixo, uma impressora, uma televisão LCD, uma

aparelhagem sonora, um micro-ondas, dois

telemóveis última geração, as quatro bicicletas,
dezenas de DVDs e CDs de cinema e música e mais

uns tarecos; como se não fosse pouco, haviam

estragado, sem necessidade ou propósito visível,
muitas outras coisas que não tinham levado e que,

devido ao seu estado, tinham, na sua grande maioria

ido para o lixo.
Foi um enorme choque, que provocou um

trauma e uma neura coletiva entre os cinco membros
da família, que custavam a desvanecer-se, mesmo

depois de decorridos 15 dias sobre o furto. O Natal

estava à porta e ia ser inevitavelmente pobre, triste e
desencantado, não obstante as promessas da polícia e

o apoio dos parentes e amigos. 

Quando chegaram, naquela noite, à sua casa,
estranharam, desde logo, ver estacionado, mesmo em

frente do muro, um modelo topo de gama da VNW,

novinho em folha. De quem seria aquele automóvel?
Transportaram, intrigados, os poucos sacos de

.../...
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prendas e comida, ainda que deitando, de vez em

quando, curiosos e agradados pelas suas belas

linhas, dimensão e cor, um olho por de cima das

costas para o veículo luxuoso ali parqueado. Foi

então que o pai Octávio levantou uma mão
alarmada, ao se deparar de novo com a porta

principal do lar encostada. - «Porra!», exclamou a

entidade paternal, «Não me digam que já nos
assaltaram a casa de novo! Já é azar!», ao que a

mãe se benzeu três vezes, ao mesmo tempo que

exclamava, aflita: - «Cruz credo, cruz canhoto! Não
será melhor chamarmos a PSP?».

Mas a filha, possuída pela ansiedade de lhe

terem roubado o seu novo portátil, entrou,
temerária, afoita, de rompante, dentro da sala de

estar, para dar logo com os olhos (espantados)

numa enorme televisão – bem maior do que a lhes
tinha sido roubada –, com um enorme laçarote à

sua volta, e, logo de imediato e por debaixo da

raquítica árvore de Natal que haviam montado,
diversas caixas de variados tamanhos, todas muito

bem embrulhadas em papel bonito de inspiração

natalícia, que, depois de rasgado, revelou marcas
bem conhecidas de equipamento informático, de

som, de cozinha e de telecomunicações, sendo que

em duas maiores se encontravam diversas dezenas
de filmes e discos, em edições melhoradas e

aumentadas. Descobriram, também, na garagem,

quatro biclas muito catitas e por estrear e em cima
da mesa as restantes coisas levadas e estragadas.

- «Que raio! Não é muito cedo para o Pai
Natal distribuir as prendas?» - interrogou-se o filho
mais velho, ao que o seu irmão do meio lhe

retorquiu jocoso, se ele afinal acreditava no Papa
Noel, o que não iria acabar bem, não se desse o caso

da figura maternal encontrar uma carta dirigida à

.../...
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prolongado e atabalhoado do referido calçado lhe iria causar.
Entornou um frasco de perfume por ele abaixo, argumentando que
suava muito e não queria deixar maus odores nas casas que iria
certamente visitar e ainda esteve a treinar uns «OH! OH! OH!»
diferentes e mais sensuais do que os costumeiros. Recusara os seus
velhos óculos e optara por lentes de contacto, que o faziam
choramingar dos olhos mas das quais estava muito orgulhoso. As
renas nem o reconheceram quando ele subiu para o trenó, mas
RODOLFO não deixou de reparar numa tira de preservativos que,
descuidadamente, emergia de um dos bolsos do seu estranho e longo
casaco vermelho debruado a cabedal.

- «HOMENS!», exclamou Madame SANTA CLAUS, enquanto
via o marido levantar voo naquela véspera de Natal. «HOMENS!»,
repetiu enquanto pensava que o PAI NATAL devia ter mais juízo em
todas as cabeças do seu corpo, aparentemente esquecido da sua

PRELIMINARES

O Pai Natal estava, este ano, a demorar mais do que era
habitual. Na casa de banho. No quarto de vestir. Em frente ao
espelho. No toucador da MÃE NATAL. Esta, enquanto o ajudava a
apertar uma cinta abdominal à volta daquela barriga proeminente que
antes nunca o tinha incomodado mas que agora o parecia
envergonhar, ia meditando, certeira e sabiamente, que a crise da
meia-idade havia finalmente chegado à carne e ao espírito do seu
marido. Na época de saldos que se segue à época natalícia, andara
entretido pelas lojas de roupa a ver se comprava um novo fato
natalício para si, mais jovem, mais moderno, mais vistoso. Ui, o tempo
que ele perdera no lavatório a aparar, meticulosa, milimétrica, quase
artisticamente, a farta e bonita barba branca. Exigira estrear umas
botas pretas afuniladas, apesar dos joanetes que o atormentavam,
tendo retorquido que para se ser bonito tinha de se sofrer, quando
a esposa o alertara para o desconforto doloroso que o uso

oo insecticidainsecticida
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idade avançada, de uma próstata aumentada, de uma incontinência
pronunciada e traiçoeira (não admira, com aquele peso todo da pança
sobre a bexiga!) e de uma potência sexual já muito inconstante e algo
murcha. Pensando bem, quem liga a um velho jarreta como ele,
tranquilizou-se, esperançosa mas não convencida, a MÃE NATAL, ao
mesmo tempo que lamentava a confusão em que os desgraçados dos
animais se iam meter naqueles dias de Carnaval, pouco acostumados
que estavam a serpentinas na cornadura, confetes nos olhos, bisnagas
nas orelhas, martelinhos na cabeça, alhos-porros no lombo, pastilhas
no pelo, estalinhos entre as patas, bombinhas pestilentas onde calhava
e arrotos de álcool pelas ventas adentro.   

- «Mas por que carga de água não me casei eu com o filho da
minha vizinha de cima, que hoje é cirurgião plástico! Sempre me tirava
estes papos debaixo dos olhos e estas rugas todas da cara!», concluiu,
em voz alta, para os duendes que a rodeavam.

MINHAS QUERIDAS MATRAFONAS

O PAI NATAL estava cheio de garras de chegar prestes a

Tristes Pedras e toca de encher de impropérios e despautérios os
ouvidos das oito reticentes e renitentes renas. Os bichos quase que

Carnaval de 2018 pusera os olhos num grupo de mulheronas atrevidas,
de se lhe tirar o chapéu e o resto da indumentária, já de si reduzida.

Importa abrir aqui um parêntese: o coitado do senhor NICOLAS
não tinha assim a modos que uma experiência de vida por aí além, pois
que, tendo casado com a primeira rapariguinha que conhecera, ficara,
desde muito novo, desterrado no Polo Norte, rodeado de neve, duendes
e caribus, fadado a fabricar, rotineiro, os mesmos brinquedos
descontinuados para os milhares de crianças que, por esse mundo fora,
os iriam receber na noite de 24 para 25 de dezembro de cada ano.
Assim se compreende que, na crise tardia de meia-idade que estava a
atravessar, fosse facilmente ao engano, engodado por uns fundilhos

rendilhados e caísse de quatro ao primeiro rabo com saias com que se
deparasse, talvez convencido de que aquele grupo de moçoilas andava
numa desinibida despedida de solteira ou encaminhava-se para uma
desempoeirada reunião de catequistas.

As mulheres receberam-no de braços abertos, ainda que
estranhando a fatiota vermelha que, apesar de a preceito, nada tinha a
ver com o tema do Carnaval desse ano (mares e oceanos). E ele, feliz da
vida, atracou-se a elas, gozando as vistas das mamas grandes, dos rabos
aos folhos, dos collants rotos e das pernas peludas, que não lhe
causaram grande impressão, dado a MÃE NATAL ser também pessoa de
ter sempre tudo ao natural. Só não entendia bem de que andavam as
raparigas mascaradas e, na sequência de uma pergunta que fez a uma
delas a esse respeito, obteve apenas por resposta uma palavra
enigmática, da qual não soube tirar os devidos significado e sentido:
«MATAFRONAS!». 

A bem da verdade, nem sequer teve tempo de pensar muito no
assunto, pois que a trupe desatou de berrar, desafinar e brejeirar um
tal samba da dita cuja personagem, com o qual calcorreou todas as ruas
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da cidade, metendo-se de permeio com toda a gente com que se
cruzava e fazendo paragens técnicas em todas as bancas e estaminés
onde se emborcavam bebidas alcoólicas, com vista a reatestar os
estômagos já inchados. E lá foi o nosso herói, no meio daquelas «gajas»
todas boas e oferecidas, que lhe prometiam mundos imundos e fundos
impuros, pela noite fora, a reboque, daquele mulheral, rejuvenescido e
esperançoso de se enrolar com uma ou mais delas num canto qualquer
e num qualquer momento do regabofe. A oportunidade surgiu-lhe,
inesperada, quando as pequenas, em uníssono, o convidaram para ir
aliviar-se, em conjunto com elas, dos líquidos em excesso. Ficou logo
entusiasmado e excitado com a perspetiva de lhe ir ser revelado,
finalmente, o que de mais íntimo e secreto as suas amigas guardavam
entre pernas. 

Mas, temos de confessar, foi sol de pouca dura, pois, era vê-lo,
ao coitado do NICOLAS, instantes depois, súbito, repentino,
assustado, a fugir, rabinho bem apertado com as nádegas, do mijatório
improvisado e escondido onde todos se achavam a verter águas
enquanto, por um canto do olho, assistia ao fim do içar coletivo dos
mastros que emergiam, eretos, do interior das saias, vestidos e outras
roupas femininas que, malditas fossem, vestiam tão bem aqueles
múltiplos corpos atraentes. 

O COISO

O desiludido e desencantado PAI NATAL lá se arrastou até ao
trenó, que não tinha arredado esqui ou pata do local onde havia sido
abandonado à sua sorte, desde a tarde do dia anterior. Tudo parecia
estar nos esconformes no relapso relance que deu aos animais e
carroça antes de cair para o lado, pois já não tinha nem idade nem
arcaboiço para aguentar tanta folia e bebida num tão curto espaço de
tempo. E assim se deixou ficar, torto e amarfanhado no banco de trás
da sua viatura, ressonando que nem um trombone, até sentir
movimento por debaixo de corpo e, estremunhado, se aperceber que
estava integrado no desfile dos carros alegóricos e que, no meio da
multidão que enchia o corso, voavam pelo ar jatos e pingos de água,
papelotes e papelinhos, serpentinas e saquinhos e, a partir de uma
dada altura, objetos esverdeados não identificados que os foliões
pareciam apanhar do chão, na esteira da passagem da sua carripana
improvisada de carnaval, e depois atirar uns aos outros e também em
direção aos diversos veículos alegóricos.

O nosso NICOLAS ainda pensou que tinham começado a lançar
bombas de cheiro muito intenso até que levou, em plena barba
encardida, com um dos ditos objetos verdes, que ele logo reconheceu

como se tratando de uma rica e fresquinha bosta de rena que os
transeuntes divertidos recolhiam da estrada e projetavam em todas as
direções e alvos e em módicas prestações pestilentas.

Com um rápido vislumbre para o que se passava nas traseiras do
trenó confirmou tal ideia, ao mesmo tempo que os atingidos com a
trampa dos ruminantes desconfiavam que, afinal, havia brincadeiras de
merda que não tinham graça alguma e que não se deviam fazer, nem
sequer no Entrudo.

Uma palavra para ilibar os pobres animais que, deixados ao Deus
dará na rua, no dia anterior, sem ração de reserva ou erva disponível
nas redondezas, foram comendo e bebendo o que lhes foram dando as
crianças e os brincalhões que por eles passavam, que é como quem diz,
bocados de hambúrgueres, «pizzas», sandes de couratos e torresmos
e muita cerveja e alguma água, numa dieta nada apropriada a bichos
daquele jaez. O resultado foi o que se viu… 

O PAI NATAL foi então abordado por duas agentes da PSP que,
cereja em cima do bolo e para mal de todos os seus pecados, ele
confundiu com mais duas daquelas malfadadas matrafonas que o tinham
enganado e vai daí, começou a invetivá-las, desafiando-as a lhe
mostrarem já ali e para afastar quaisquer dúvidas quanto à sua
verdadeira identidade, todo o seu equipamento policial. As visadas não
acharam graça à conversa do rotundo, vermelho e vetusto homem mas
estavam dispostas a deixar passar a conversa debochada do mesmo,
não se desse o caso dele ter a caca fedorenta da Cometa pegada à
barba, logo ali junto ao nariz e uma parte do álcool engolido aos litros
e que ainda fermentava no seu estômago sensível começar a baloiçar
demasiado, com todos aqueles solavancos e balanços do falso carro

alegórico. Ora, dito o dito e feito o feito, foi num mero piscar de
olhos do esófago que da agonia ao vómito tudo se precipitou sobre as
garbosas mulheres polícias…

O nosso amigo, logo detido e algemado e muito constrangido e
consternado, só murmurava para a autoridade, toda regurgitada: -
«Mas…então…minhas senhoras, caramba, no Carnaval ninguém leva
a mal…!»

JS



DONALD TRUMP estava no
relvado muito verde da Casa
Branca, a queimar tempo para o
jantar, dando umas tacadas
descontraídas numas bolas de
golfe, quando o seu chefe da
segurança, num passo muito lesto
e alarmado, correu para ele,
gritando-lhe: - «Senhor Presidente,
temos que fugir para o abrigo
subterrâneo pois a comunicação
social anunciou, há poucos
minutos, que se formou um enorme
tornado a poucos quilómetros de
Washington e que está a vir na
direção da cidade, devastando tudo
que encontra pela frente! Depressa,
Senhor Presidente, venha, corra,
que estamos a poucas centenas de
metros do nosso refúgio». 

- «JERRY, você está armado
em LEWIS ou quê? Então não sabe
que dessa gentalha dos jornais e
das televisões nunca vem nada de
bom nem de verdadeiro? Já agora,
quem são eles, esses arautos da
desgraça?» - retorquiu-lhe e
inquiriu-o depois DONALD
TRUMP. 

- «Mas, Senhor Presidente,
são todos, sem exceção. Todos
avisam para a destruição que está

a chegar à nossa capital dentro os
próximos minutos…» - informou-o,
aflito, o responsável pela
segurança pessoal do Presidente
Norte-Americano. 

- «Tretas! Esses gajos estão é
todos contra mim! Esses amadores
das verdades-pós modernas!
Coitados! Julgam que conseguem
fazer melhor do que eu e nem
sequer me chegam aos calcanhares!
Francamente...! Mas eu já dou cabo
deles no TWITTER! É só dar mais
umas tacadas…» -, respondeu-lhe
DONALD TRUMP enquanto
ajeitava a sua madeixa de pássaro
amarelo e se dobrava sobre a bola
branca com o seu taco dourado de
golfe.

- «Mas, senhor Presidente,
também os serviços federais de
meteorologia comunicaram à Casa
Branca de que…disseram que era
devido às alterações climáticas…
que…» - exclamou JERRY, num
desespero físico e emocional já
muito próximo de LEWIS.

- «Aaaahh, JERRY, JERRY!
Aí está a prova provada de que
tudo não passa de uma cabala
conspirativa arquitetada pelo
Partido Democrata, pela HILLARY

e mesmo por alguns fariseus do
meu Partido, tudo para
desestabilizarem a minha boa
governança! Toda a gente sensata e
sã de espírito que se preza sabe que
essa coisa das alterações climáticas
não existe. É uma campanha de
contrainformação, baseada em
invenções desses cientistas de meia
tijela que se venderam, judas, aos
interesses estrangeiros, com a
cumplicidade e beneplácito de
todos esses traidores aos pais
fundadores desta nossa grande
nação. Eles querem é lixar a nossa
economia. Mas não esperam pela
demora. Já vão ver com quantos
paus se faz uma canoa! Nem que eu
tenha de falar com o meu amigo
PUTIN…!» - admoestou-o o
dirigente máximo dos Estados
Unidos da América, num crescendo
de irritação, que lhe chegou mesmo
a aflautar a voz na parte final da
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sua indisposição verbal. Parecia
mesmo o Poupas!  

- «Mas, Senhor Presidente!
Veja, ali, a poucas centenas de
metros…!» -, tentou ainda LEWIS,
despido que já estava da sua faceta
JERRY, apontando para um
gigantesco cone de vento e
destruição que, célere, se
aproximava de ambos.         

Mas foi em vão. Nada
demoveu o Presidente da sua pós-
verdade. Olhou, displicente, para o
vertical poço sugador e giratório
que já havia entrado no relvado da
sua residência oficial, aspirando
tudo o que encontrava pelo
caminho, e limitou-se a encolher os

ombros e a exclamar, depreciativo:
- «Baah! Fake News! Vê-se logo que
é digital!» 

O coitado do chefe de
segurança, dividido, tempo de
mais, entre uma fuga sem glória
pela pequena porta dos fundos ou
uma heroica entrada pelo grande
portão da frente, já não teve de
tomar qualquer decisão, engolido
que foi num picar de olhos pelo
vórtice daquela garganta funda e
ascendente. Antes de se fecharem
as pálpebras de um observador
aterrorizado, o homem de fato
cinzento estava lá e, no segundo
seguinte, depois de as abrir, já não.
Já era.

DONALD TRUMP,
entretanto e numa só pancada,
conseguiu colocar a bola de golfe,
certeira, direta, dentro de um
buraco de par cinco. Já não teve,
contudo, tempo para se regozijar

nem para descodificar a
impossibilidade física daquela
façanha desportiva, pois foi, num
ápice, igualmente sorvido pelo
tornado esfomeado e insaciável.  

- «Malditos
chineseeeeeesssss!» - ainda se
conseguiu ouvir, estridente,
furibunda, a voz do Presidente
voador, enquanto era deglutido
pela barriga da cobra de vento, até
finalmente se lhe sobrepor o
vasqueiro quase ensurdecedor
daquela genuína fúria da Mãe
Natureza. 

(Continua nesse mesmo

ciclone…)   
JS
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só tem um olho!

- Este é o seu suspeito, como é que o reconheceria?
A segunda loira dá um sorrisinho maroto, sacode os cabelos para o
lado e diz: - Ah! Isso é fácil!!! Ele só tem uma orelha!!!
O instrutor, furioso, responde:
- O que é que se passa com vocês as duas? Claro que a fotografia só

mostra um olho e uma orelha, porque ele está de perfil! Essa é a
melhor resposta que vocês me podem dar?

Já sem paciência, mostra a fotografia à terceira loira e pergunta,
grosseiramente:

- Este é o seu suspeito, como é que você o reconheceria? E,
rapidamente, acrescenta - Pense bem, antes de me dar uma
resposta imbecil…
A loira olha atentamente para a foto por um momento, e diz: -
Hummmmm... O suspeito usa lentes de contacto.
O instrutor fica surpreendido e sem palavras, porque nem mesmo
ele sabia se o suspeito usava lentes de contacto.
- Bem, é uma resposta no mínimo interessante . 

Aguardem um momento que eu vou verificar o perfil do suspeito e
já volto.
Deixa a sala e vai ao escritório verificar a ficha do suspeito no
computador, e volta com um sorriso satisfeito no rosto:
- Fantástico, nem dá para acreditar! É a absoluta VERDADE! O
suspeito usa, de facto, lentes de contacto. Belo trabalho!
Como é que conseguiu chegar a essa conclusão?

- Foi fácil! - responde a loira
Ele não pode usar óculos, porque só tem um olho e uma orelha !!

.../...

.../...

CURSO PARA A POLÍCIA...



mais o helicóptero, tenho de sair daqui.

Correu em zig  zag procurando  refugio

entre  as  chaminés.  Um  muro  alto

permitiulhe  recuperar  uma  melhor

posição.  Contraatacou.  Uma  sucessão

de  tiros  rápidos,  três  baques  e  dois

gritos  abafados.    Disparou  de  novo.

Mais  três  baque  e  gritos  abafados.

Tinha  de  arriscar.  Fixou  o  ponto,  um

bocado distante era certo, mas teria de

ser.      Correu  a  toda  a  velocidade

Abertura

Plano Geral

Exterior – Cidade do México, 55ª graus

à sombra, a cidade ocre descansa uma

sesta  sonolenta  –  em  off  ruido

ambiente, cigarras, vento suave…

Genérico

Corte

1  Exterior    Zoom para  uma  janela  no

último andar de um hotel de luxo – em

off  ruido  de  motor  sugere  um

helicóptero.

2.  Interior  –  Plano  longo    Emiiliano

double  one  two,  sentado  na  cama

apertou o cinto. No outro lado da cama

a  loura  ronronava  como  um  gatinho

satisfeito. Emiliano curvouse para atar

os  ténis.  A  rajada  silenciosa  varreu  o

tapete  e  foi  esmagarse  na  parede,

estilhaçando  à  passagem  as  taças  de

champanhe, a taça de cristal com restos

de  caviar  e  a  garrafa  de  Boërl &  Kroff

Brut,  ainda  meia  cheia.  Emiliano  num

ápice avaliou a situação, rolou sobre si

próprio, escoouse pela fresta do WC. 

3. Exterior – Plano sequência – Emiliano

deu por si no terraço do Hotel abrigado

pela  parede  de  betão  do  ar

condicionado.  O  helicóptero  dava  a

volta  e  preparava  nova  investida.  O

brilho  seco  da  metralhadora

reverberava  ao  sol  da  tarde.  Percebeu

os clarões dos disparos antes do som e

sentiu  os  projeteis  esmagarem  se  no

betão  e  no  corredor  a  descoberto.

Vultos  nos  telhados  laterias  emergiam

disciplinadamente  e  começaram  a

disparar. Uzis , quatro, Mp5 , três, Mp18

outras quatro, uma Mp90, doze agentes

antecipandose  aos  tiros  e  saltou  no

vazio.

4. Plano de corte

5.  Exterior  plano  longo  Emiliano  caiu

sobre a ponta dos pés,  rolou, agarrou

se firmemente à cornija e deslizou para

a  proteção  de  uma  chaminé.  Tirou  o

telemóvel  e  marcou  o  número.  Do

outro  lada  da  chamada  apercebeuse

de um tiroteio intenso.  “Cruise”, gritou

“como vai isso por aí? ; “Olha o double

TRECO LARECO, 

TIROS E BOMBAS, 

TRECO LARECO, 

MURROS NAS TROMBAS

ou os filmes da minha vida.

oo insecticidainsecticida
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one  two!  Isto  tá  um  bocado  bera,  mas

dá  para  aguentar”;    “escuta  Tom,

lembraste daquele salto que deste em

Praga  do  telhado  do  museu  da  praça

Venceslau,  onde  era  a  embaixada

americana, para o terraço do quartel do

Max, no  Grande Hotel Europa?”   Atão

não lembro, 1243 mts. Aquilo é que foi

um salto!”;  “Dei salto um maior agora,

do Grande Hotel da CM para a Basílica

de  Guadalupe,  devem  ser  uns  1.320

mts”;  ” Boa puto, celebramos amanhã

?”;  “Certo,  celebramos  amanhã,

bebemos  umas  Budweisers.;  “

Budweiser?”;        “Pois.  Eles  é  que

patrocinam”; – “Eu bebo Glennfidich  de

12 anos.” ;– “Sorte a tua em trabalhares

na  Escócia.  Bom  vou  desligar,  tenho

metade  do mundo para salvar.”;   –  “Eu

também tenho a outra metade à espera.

May the sorte be with you”.

6.  Exterior    plano  sequência.  Emiliano

desligou no  tempo exacto    para   evitar

novas  rajadas  da  metralhadora  do

helicóptero.  Projeteis  perfurantes,

raios  que  estes  tipos  não  brincam  em

serviço.  Olhou  para  a  arma,  bonito,

apenas  quatro  balas.  Isto  tem  de  ser

bem  pensado.  No  momento  exacto

esvaziou  o  carregador.  O  atirador  caiu

atingido  no  peito,  o  rotor  partiu,  o

combustível  escorreu  pela  fuselagem.

O quarto tiro fez explodir o helicóptero

que  ao  cair  matou  os  restantes

atiradores.

Emiliano  correu  e  entrou  no  quarto

pela janela.

7. Interior. Plano geral

Emiliano  sentouse  na  cama,

recuperando  o  folego.  Zás,  chupão  da

loura  que  já  não  ronronava.  Emiliano

voltouse para mais uma missão

8. Plano de Corte

9. – Plano longo  Emiiliano double one

two, sentado na cama apertou o cinto.

No  outro  lado  da  cama  a  loura

ronronava como um gatinho satisfeito.

Emiliano curvouse para atar os ténis.

10.  Plano  de  pormenor  –  a  mão  da

loura, armada de um estilete desliza ao

longo da cama. Quer matar. Vai matar.

11. Interior – plano sequência. Emiliano

voltase  segura  o braço armado e com

um  movimento  brusco  arranca  a  loura

da  cam…  –  “Atão,  mas  tu  és  um

matulão,  pá?”.  O  louro  encolheu  os

ombros.  “  Ossos  do  ofício  que  não

escolhemos  as  missões”;  e  atacandoo

rápido, “foi tão bom para ti como para

mim?  Emiliano  contraatacou  e,  no

mesmo  movimento  elegante,  tiroulhe

o  estilete,  espetoulho  na  carótida  e

atirouo pela janela. O corpo aterrou no

passeio com um ruido desagradável.

Um grito cortou a tarde.

12. Plano de corte

13. Plano longo – Emiliano double one

two  abandonou  o  hotel,  olhou  de

relance  o  corpo  no  passeio,  o  cabelo

louro  a  absorver  o  sangue.  Ignorou  os

esforços  do  segurança  para  afastar  os

turistas que faziam selfies com o morto,

um padre que  rezava uma oração e as

primeira  sirenes  da  polícia  que  se

aproximavam.  “Desculpa  puto,  não  foi

pessoal,  mas  ninguém  poderia  vir  a

saber. Ossos do oficio”. 

Caminhou algum tempo em direção ao

poente. O Sol a agonizar numa boémia

de cores.

FIM

Crédito finais

Nota do crítico

******  Ganda filme, tem tudo o que o

meu povo gosta: sexo, acção, mistério,

religião,  elegância,  bebidas  caras  e

contributo de escritores célebres.
FL
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