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008/1 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 11 – MANHÃ  
 
 
CONTINUAÇÃO IMEDIATA DA ÚLTIMA CENA 
DO EPISÓDIO ANTERIOR. 
 
RITA enfrenta CONTANÇA e INÊS, que se 
finge desentendida. 

INÊS 
O que é que se passa com o Pedro? 
 
RITA 
A Inês sabe muito bem o que é que se 
passa. 
 
INÊS 
O Pedro contou-lhe alguma coisa? 
 
RITA 
Porquê? Fizeram alguma coisa que não 
posso saber? 
 
CONSTANÇA 
Estão a falar por meias palavras. O 
melhor é ires directa ao assunto, Inês. 
 
RITA 
(A Inês) Foi para a cama com o Pedro? 

INÊS hesita, intimidada. 
CONSTANÇA 
Ela já deve saber tudo, Inês. Conta. 
 
RITA 
(A Inês) Fale. 
 
INÊS 
(Mente) Não me lembro. 

CONSTANÇA e RITA são apanhadas de 
surpresa. 

RITA 
O quê? 
 
CONSTANÇA 
(Confusa) Inês…? 
 
INÊS 
Acordei ontem na minha cama e o Pedro 
estava lá. Estávamos nus. Mas não me 
lembro de como é que fomos lá parar. 
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RITA 
O que é que está a querer dizer? 
 
INÊS 
Alguém nos drogou na galeria. 

Em CONSTANÇA e RITA, confusas, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/2 INT. BERNARDO SALA DIA 11 – MANHÃ  
 
 
PARAMÉDICOS levam DÁLIA numa maca. 
AMADEU, LEONOR e BERNARDO 
acompanham-nos, preocupados.  

BERNARDO 
(A Paramédico 3) Obrigado por terem 
vindo tão rápido. 
 
AMADEU 
(A Paramédico 3) Ela vai ficar bem, não 
vai? 
 
PARAMÉDICO 3 
Não sabemos. Temos de ir. 
 
AMADEU 
Vou com vocês na ambulância. 

Os PARAMÉDICOS saem, levando DÁLIA. 
BERNARDO 
Posso ir atrás de vocês, pai? 
 
AMADEU 
Faz como quiseres. 
 
LEONOR 
Dêem notícias, pelo amor da santa. 

AMADEU e BERNARDO saem. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/3 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 11 – MANHÃ  
 
 
Estão as mesmas da cena 008/1.  
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RITA 
(A Inês) A Eugénia também acha que 
houve drogas, mas que foi você que 
drogou o Pedro. 
 
INÊS 
Nem estava à espera de que ela dissesse 
outra coisa. 
 
CONSTANÇA 
Inês, se mostrares provas à Rita de que 
dormiste com o Pedro, resolve-se tudo. 
 
RITA 
Quais provas? 

 
INÊS 
(Mente) Não há. Também quero tirar isto 
a limpo. Como é que acha que me sinto? 
Não me lembro de nada, sinto-me violada. 
 
RITA 
Por que é que não me disse isso quando 
lhe liguei? 
 
INÊS 
Por vergonha. Acredite, eu quero o melhor 
para vocês. O que está a acontecer é 
muito injusto para todos. 

RITA fica confusa. Sai.  
CONSTANÇA 
Agora nós. Por que raio é que não 
mostraste àquela desenxabida as tuas 
fotos com o Pedro? 

 
INÊS 
Porque percebi que ela não é 
“desenxabida”. Ela é muito mais difícil de 
manipular do que o Pedro. 
 
CONSTANÇA 
Então o que é que fazemos com as fotos? 

Na iminência da resposta de INÊS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/4 INT. CARLA QUARTO DIA 11 – MANHÃ  
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JADE está na cama, puxando TOZÉ para si. 
CARLA e GORETI assistem.  

JADE 
Tive tanto medo de não te ver mais. 

TOZÉ tenta libertar-se de JADE, debalde. 
TOZÉ 
Pronto, já está tudo bem. 
 
JADE 
Não está. Nem me consigo animar com 
vídeos de make-up. Preciso de ti, Tozé. 
 
TOZÉ 
Só vim ver como é que estavas. Tenho de 
bazar. 

JADE aperta TOZÉ com mais força. 
JADE 
Não. Não me sinto segura em lado 
nenhum. Se não ficares aqui, vou entrar 
numa depré. 
 
GORETI 
Caredo (credo), Jade! ‘Tás a 
destrambelhar (estrangular) o raio do 
rapaz. ‘Tá mais apertado que tu no vídeo. 

JADE larga TOZÉ, em alerta. 
JADE 
Pois é, ainda não vi o vídeo! (A Carla) 
Mostra. 
 
CARLA 
OK, mas tens de ter calma. 
 
JADE 
(Impaciente) Eu estou calma. Mostra! 

CARLA tira o telemóvel, relutante. Põe a tocar 
o vídeo gravado por Inês na cena 007/11. 
JADE fica entusiasmada. 

JADE 
Isto é excelente. Vai ajudar-me tanto. 
 
GORETI 
Em quê? 

 
ELIPSE 
 
POV CAM TELEMÓVEL: 
JADE, sozinha, fala directamente para a 
câmara, entusiasmada.  
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JADE 
Oi, friendies! Daqui Pita Lôca na net e 
Jade na vida real. Não publiquei vídeo 
ontem porque – nem sabem – fui raptada! 

JADE bate palmas de contente. 
JADE 
Foi uma experiência tão scary, mas tão 
fixe! É como andar numa montanha-russa: 
quer-se logo andar outra vez. 

JADE exibe o telemóvel para a câmara. 
JADE 
E tenho uma surpresa! Os raptores 
filmaram tudo. E é claro que vos vou 
mostrar. Obrigada, raptores! 

JADE manda um beijo para a câmara. 
FIM DE POV. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/5 INT. VICENTINO DIA 11 – MANHÃ  
 
 
CARLA conversa com NAIFAS, GUILHERMINA 
e JOAQUIM. TOZÉ escreve no computador, 
mais afastado.  

NAIFAS 
(A Carla) Foram à polícia? 
 
CARLA 
Fomos, mas como a Jade não viu nada e 
ainda por cima fez um vídeo toda 
contente por ter sido raptada… 
 
JOAQUIM 
(Completa) Não lhe ligaram nenhuma. 
 
CARLA 
Pois. Mais ou menos isso. 
 
GUILHERMINA 
(A Carla) E não denunciaste a Inês? 
 
CARLA 
Não tenho provas. Se eu a acusasse sem 
nada, ela podia fazer muito pior. 
 
JOAQUIM 
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Mas a gente não pode ficar com medo 
dessa prevaricadora. 
 
CARLA 
Senhor Joaquim, eu conheço bem a peça. 
 
TOZÉ 
Se sabes do que é que ela é capaz, por 
que é que foram amigas bués anos? 

CARLA hesita, pensativa. 
CARLA 
Acho que já é hábito apegar-me a 
pessoas de quem não gosto. 

NAIFAS sente-se atingido. 
TOZÉ 
Porquê? 
 
CARLA 
(Pensativa) Acho que as consigo mudar 
ou algo assim. Acho que tudo começou 
com o meu pai. 
 
GUILHERMINA 
Com o Xavier? 
 
CARLA 
No fundo, sabia que ele não gostava da 
minha mãe. Mas sempre fiz figas para se 
entenderem, até que… 
 
JOAQUIM 
(Completa) Ele vos abandonou. 
 
CARLA 
(Comovida) Nunca fomos muito ligados e 
não o quero de volta. Mas acho que tudo 
começou aí. 

NAIFAS ampara CARLA. 
NAIFAS 
Pronto, Carlinha. (A Tozé) Puto, vai ter 
com a Jade, em vez de meteres a 
Carlinha a chorar. 
 
TOZÉ 
Tenho coisas para fazer. 
 
CARLA 
Eu estou bem. Mas devias resolver as 
coisas com a Jade, Tozé. Eu sei que só a 
foste visitar por pena, e isso não é bom. 
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TOZÉ assimila a informação. 
NAIFAS 
E o que é que tens tanto para escrever no 
computador? ‘Tás a dar numa de nerd? 

TOZÉ protege o ecrã do computador. 
GUILHERMINA dá um safanão a NAIFAS. 

GUILHERMINA 
Deixa o teu irmão estudar, já que tu te 
marimbaste para isso. 
 
NAIFAS 
Au! És bruta, pá! 
 

POV TOZÉ: 
No ecrã do computador está aberto um blogue 
chamado “ANTÓNIO VIVALMA – POEMAS DE 
AMOR”. O cursor clica no botão “Escrever 
Publicação”. Começa a escrever. 
FIM DE POV. 
 

JOAQUIM 
Às vezes temos de ser brutos, e a Inês 
que o diga. Não volta a meter aqui os 
coutos. 
 
CARLA 
Despediram-na? 
 
GUILHERMINA 
Então, pois. Querias o quê? 
 
CARLA 
Ok, mas, por favor, não contem o que se 
passou a mais ninguém. Tenho medo do 
que ela pode fazer. 

CRISTÓVÃO e TINA entram, mas ninguém 
repara neles. 

JOAQUIM 
Tens de ser corajosa, Carla. Sem medos. 
 
CRISTÓVÃO 
Corajosa porquê? 

No ar encurralado de CARLA, NAIFAS, 
GUILHERMINA, JOAQUIM e TOZÉ, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/6 INT. CARLA QUARTO DIA 11 – MANHÃ  
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CÁRMEN, DANIEL e JADE vêem o vídeo 
gravado por Jade na cena 008/4.  

CÁRMEN 
Não devias ter gravado isto, Jade. 
 
DANIEL 
A polícia vai achar que foste tu que 
inventaste o rapto, para teres likes. 
 
JADE 
Quem me dera ter-me lembrado disso. Já 
tenho mais mil seguidores! Isto é a melhor 
cena que me aconteceu. 
 
CÁRMEN 
“Melhor cena”? Podias ter morrido! 
 
JADE 
Mas isto fez com que o Tozé se 
aproximasse de mim. 
 
DANIEL 
Ele estava preocupado contigo, como 
nós. 
 
CÁRMEN 
Fazeres-te de coitadinha para o Tozé ficar 
contigo é chantagem emocional. 

Jade ignora-os e vê o telemóvel. 
JADE 
Tenho bués comments. Olhem este: 
“Devias ter sofrido mais com os raptores”. 
Ele tem razão. 
 
CÁRMEN E DANIEL 
(Desentendidos) Tem? 
 
JADE 
Claro. Se lá tivesse ficado mais tempo, se 
calhar os raptores iam fazer mais vídeos. 
 
CÁRMEN 
‘Tás-te a passar… 

DANIEL desliga o vídeo no telemóvel de JADE. 
DANIEL 
Agora deixa isso. Eu e a Cármen temos 
uma coisa para te contar. 

DANIEL e CÁRMEN dão as mãos. 
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JADE 
É o quê? 

Em DANIEL e CÁRMEN ganhando coragem, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/7 INT. VICENTINO DIA 11 – MANHÃ  
 
 
CARLA, NAIFAS, JOAQUIM, GUILHERMINA e 
TOZÉ estão surpreendidos, na frente de TINA 
e CRISTÓVÃO. 

GUILHERMINA 
O Daniel e a Cármen vão casar? 
 
JOAQUIM 
Um com o outro? 
 
NAIFAS 
A Cármen vai mudar de sexo, ou quê? 

CARLA dá-lhe um safanão. 
NAIFAS 
(A Carla) Au! Primeiro a minha mãe, 
agora tu? 

 
CRISTÓVÃO 
Não percebo o vosso espanto. Eles 
sempre se deram bem. 
 
TINA 
Com o Daniel, a Cármen fica bem 
entregue. Deixa de saltitar entre rapazes 
giros… (Com desejo) musculados…  

TINA abana-se com um leque.  
CRISTÓVÃO 
Voltando à vaca fria: por que é que, 
quando entrámos, estavam com cara de 
caso? 

NINGUÉM responde, em pânico. 
TOZÉ 
É que… 
 
CARLA 
(Corta) Eu e o Naifas decidimos dar mais 
uma oportunidade à relação. O Joaquim 
estava a dar-me força. 

TODOS ficam surpresos.  
NAIFAS 
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‘Tás a falar a sério, Carlinha? 
 
CARLA 
Claro. Foi isso que aconteceu, não foi? 
 
NAIFAS 
(Abanando-se) Foi, foi… 

NAIFAS arranca o leque das mãos de TINA. 
NAIFAS 
Com licença, Tina. 

NAIFAS abana-se. 
CRISTÓVÃO 
(Sobre Naifas e Carla) Vocês não jogam 
com o baralho todo. 

 
TOZÉ 
(Rindo) Estás bem, Naifas? 
 
NAIFAS 
Estou. Carlinha, jantamos hoje? 
 
CARLA 
(Hesitante) OK. (A todos) Mas, por favor, 
não levantem grandes ondas, porque não 
sabemos no que é que isto vai dar. 
 
NAIFAS 
Não, ninguém levanta ondas. O mar está 
tão calminho para nós, Carlinha. 

No ar dengoso de NAIFAS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/8 INT. CARLA QUARTO DIA 11 – MANHÃ  
 
 
JADE está surpreendida, em conversa com 
CÁRMEN e DANIEL.  

JADE 
É claro que levanto ondas. Isso vai dar 
numa tempestade que vocês nem sabem. 
 
CÁRMEN 
Tu, que és a mais doida de nós todos, 
estás a dizer isso? 
 
JADE 
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Daniel: és gay. E Cármen: tu gostas de 
ser livre para namorar com quem 
quiseres. 
 
CÁRMEN 
É exactamente por isso que vamos casar. 
Assim, o Daniel pode viver a sexualidade 
dele sem as pressões do pai… 
 
DANIEL 
(Completa) E a Cármen pode estar com 
quem quiser sem que a mãe se meta. 
 
JADE 
(Irónica) E ainda dizem que os meus 
planos para ficar com o Tozé são maus. 

No desconforto de TODOS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/9 INT. VICENTINO DIA 11 – MANHÃ  
 
 
NAIFAS atende CLIENTE 11, dançando, 
contente. CRISTÓVÃO e TINA assistem, numa 
das mesas, rindo.  

NAIFAS 
Meia de leite? É para já, meu belo amigo. 

NAIFAS beija-lhe a testa e vai para o balcão.  
TINA 
(A Cristóvão) Este Naifas é um ponto. Até 
já deixei de estar zangada com ele, pela 
confusão que armou no Ócio. 

 
CRISTÓVÃO 
É normal ficarmos assim quando estamos 
apaixonados. E nunca é tarde para amar. 
 
TINA 
Há muito tempo que me quero sentir 
assim: amada. 
 
CRISTÓVÃO 
Também eu. E, por falar em amor, estou 
mesmo muito satisfeito pelos nossos 
catraios irem juntar os trapinhos. 
 
TINA 
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Vamos ser família. 
Os DOIS sorriem um para o outro. O 
Telemóvel de Tina toca. TINA lê o chamador 
e fica apreensiva.  

TINA 
Tenho de ir para a galeria. É um cliente. 
 
CRISTÓVÃO 
Claro. Eu pago. Vai. 
 
TINA 
Obrigada. 

TINA sai, apressada. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/10 INT. ÓCIO DIA 11 – MANHÃ  
 
 
TINA e CLIENTE 12, segurando um quadro 
tapado, saem da passagem secreta.  

TINA 
Já sabe: discrição acerca disto. Obrigada. 

CLIENTE 12 anui e sai. TINA tranca a porta 
secreta e faz uma chamada.  

TINA 
(Tel) Estou, Lourenço? 

 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/10A INT. PEDRO SALA CASA DIA 11 – MANHÃ  
 
 
LOURENÇO desce as escadas. Fala ao 
telemóvel.  

LOURENÇO 
(Tel) Sim, Tina. O próximo carregamento 
é já na noite da festa do restaurante. 
 
VOZ DE TINA 
(Off, Tel) Está tudo tratado? 
 
LOURENÇO 
(Tel) Tratado está. Mas sozinho não sei 
se consigo gerir tudo. 
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CORTA PARA: 
 
 
 

008/10 INT. ÓCIO DIA 11 – MANHÃ  
 
 
TINA, ao telemóvel, fica apreensiva.  

TINA 
(Tel) O Amadeu vai mesmo sair? 
 
VOZ DE LOURENÇO 
(Off, Tel) Está mais decidido que um juíz. 
 
TINA 
(Tel) Vou tentar falar com ele, convencê-lo 
a não desistir. 
 
VOZ DE LOURENÇO 
(Off, Tel) Não vale a pena. Já tentei de 
tudo. 
 
TINA 
(Tel) E agora? Se ele nos denuncia? 

 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/10A INT. PEDRO SALA CASA DIA 11 – MANHÃ  
 
 
LOURENÇO, ao telemóvel, prepara-se para 
sair. PEDRO desce as escadas e ouve a 
conversa, mas LOURENÇO não repara nele.  

LOURENÇO 
(Tel) “Agora”? Agora é um homem morto. 

LOURENÇO sai. Em PEDRO, desconfiado, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/11 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 11 – MANHÃ  
 
 
INÊS e CONSTANÇA conversam. 

CONSTANÇA 
Tens a certeza de que este é o plano 
certo? 
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INÊS 
Tenho. Já te disse que sei manipular o 
Pedro. Ele não mudou assim tanto. 

INÊS tira o telemóvel e procura o nome de 
“PEDRO”. Vai para dentro. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/11A INT. PEDRO SALA CASA DIA 11 – MANHÃ  
 
 
PEDRO fala ao telemóvel.  

PEDRO 
(Tel) Já tens amigos na escola?... Boa, é 
assim mesmo, filhão. Vamos estar juntos 
na festa de anos do restaurante. O pai 
gosta muito de ti, David. 

PEDRO desliga a chamada, pensativo. O 
telemóvel de Pedro toca. É “INÊS”. PEDRO 
fica em alerta, mas atende. 

PEDRO 
(Tel) Inês. 

 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/11B INT. INÊS QUARTO CASEBRE DIA 11 – MANHÃ  
 
 
INÊS fala ao telemóvel.  

INÊS 
(Tel) Desculpa não te ter dito nada sobre 
termos dormido juntos, mas estou cheia 
de vergonha… e não me lembro de nada. 
 
VOZ DE PEDRO 
(Off, Tel) Nem eu. A tua mãe disse que 
fizemos mais do que dormir. 
 
INÊS 
(Tel) Se tivermos feito, arrependes-te? 

 
CORTA PARA: 
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008/11A INT. PEDRO SALA CASA DIA 11 – MANHÃ  
 
 
PEDRO fica incomodado, ao telemóvel.  

PEDRO 
(Tel) Claro que sim. Eu amo a Rita.  
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Claro. 
 
PEDRO 
(Tel) Acordei nu, sem me lembrar de parte 
das coisas. Parece uma história de terror. 
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Também achas que nos 
drogaram? 
 
PEDRO 
(Tel) É o que faz sentido. Ao jantar não 
bebemos quase nada e na galeria só 
bebemos um copo de champanhe. 
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Quem é que seria capaz de nos 
drogar?  
 
PEDRO 
(Tel) Não sei. Alguém do catering do 
Ócio? 
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Acho que não. 

 
PEDRO 
(Tel) Desconfias de alguém? 

PEDRO fica suspeito. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/11B INT. INÊS QUARTO CASEBRE DIA 11 – MANHÃ  
 
 

INÊS 
(Tel. Mente) Um número anónimo enviou-
me umas fotos minhas contigo… 
 
VOZ DE PEDRO 
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(Off, Tel) Quais fotos? 
 
INÊS 
(Tel) Mostram-nos a fazer sexo, na cama. 

Na falsidade de INÊS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/11A INT. PEDRO SALA CASA DIA 11 – MANHÃ  
 
 
PEDRO fica chocado, ao telemóvel. 

PEDRO 
(Tel) O quê? Tens aí? 
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Sim, espera… Já tas enviei. 

PEDRO consulta o telemóvel. Vê as fotos 
tiradas por Constança na cena 006/18. Fica 
destroçado. Fala ao telemóvel.  

PEDRO 
(Tel) Quem é que fez isto? 
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Quem é que na galeria estava a 
mostrar interesse na Rita? 
 
PEDRO 
(Tel. Percebe) Isso não é possível. 
 
VOZ DE INÊS 
(Off, Tel) Abre os olhos: Quem tirou as 
fotos só pode ter sido o Bernardo. 

No choque de PEDRO, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/12 INT. AUTOCARAVANA DIA 11 – TARDE  
 
 
LUCAS e MÓNICA teclam nos computadores. 

LUCAS 
Sim, o Bernardo: ele gosta muito de 
mandar, mas aparecer para escrever os 
conteúdos do jornal é outra conversa. 
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MÓNICA 
Deve ter acontecido alguma coisa. 
 
LUCAS 
O que aconteceu foi que não quero 
escrever sobre a peixeirada que houve na 
exposição da Michelle Abou. 
 
MÓNICA 
Achas que o Bernardo vai concordar? 
 
LUCAS 
Ele não está cá, decidimos nós: Posso 
escrever só sobre a exposição? 

MÓNICA faz LUCAS encará-la. 
MÓNICA 
Estou sempre de acordo contigo, porque 
te amo. O que mais quero é estar sempre 
ao teu lado. 
 
LUCAS 
Sabia que podia contar contigo. 

Os DOIS beijam-se. Vão fazer sexo. O 
telemóvel de Lucas toca.  

MÓNICA 
Não atendas. 
 
LUCAS 
Pode ser importante. Se calhar é o 
Bernardo. 

LUCAS vê o chamador: “LENA”. 
LUCAS 
É a Lena. 

LUCAS atende. MÓNICA não responde, 
ciumenta. MÓNICA telefona a “BERNARDO”. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/13 INT. BERNARDO SALA DIA 11 – TARDE  
 
 
BERNARDO e AMADEU entram. O telemóvel 
de Bernardo toca. É “MÓNICA”. BERNARDO 
rejeita a chamada.  

BERNARDO 
Fizemos bem em ter voltado. Não havia 
nada que pudéssemos fazer no hospital. 
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AMADEU 
Se estivesse lá, estava mais perto da tua 
mãe. Se ela precisa de alguma coisa… 
 
BERNARDO 
(Corta) Ela precisa de descansar. O que 
interessa é que a lavagem ao estômago 
correu bem. A mãe vai ficar boa. 
 
AMADEU 
(Sincero) Tens razão. Obrigado por 
manteres sempre o sangue-frio. 
 
BERNARDO 
Não tem de agradecer. Vocês são a 
minha família. 

AMADEU afaga o ombro de BERNARDO, 
agradecido. LEONOR vem de dentro e repara 
no momento. Fica escondida a analisá-los. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/14 INT. VICENTINO DIA 11 – TARDE  
 
 
Espaço com CLIENTES. NAIFAS conversa 
com GUILHERMINA e JOAQUIM. TOZÉ 
escreve no computador. 

NAIFAS 
Ouviram a Carla? Ela quer dar mais uma 
chance ao nosso amor. Devia ser feriado! 
 
JOAQUIM 
Ela só disse aquilo para endrominar o 
Cristóvão e a Tina. 
 
GUILHERMINA 
Se o Cristóvão soubesse o que a Inês fez 
à Jade, estava o caldo entornado. Ele 
gosta tanto dela como da morte. 
 
NAIFAS 
O que interessa é que vou pedir a Carla 
em casamento. 
 
JOAQUIM 
No jantar? 
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NAIFAS 
Sim. E vai ser aqui no Vicentino. 
 
GUILHERMINA 
Está bem, mas eu quero isto arrumado 
depois. Vamos fechar de propósito para 
estarem à-vontade. 
 
NAIFAS 
Ó mãe, não me responsabilizo, se por 
acaso atirarmos algum prato da mesa 
para o chão. 
 
TOZÉ 
(Irónico) Porquê? Vão andar à porrada? 
 
NAIFAS 
Ó boga malcheirosa, para tua informação 
é o contrário: vamos fazer amor. 
 
JOAQUIM 
Mau! Não quero aqui poucas vergonhas! 
 
GUILHERMINA 
Faz o que tens a fazer com ela, mas 
poupa-nos de saber essas coisas, Naifas. 

GUILHERMINA e JOAQUIM afastam-se. 
NAIFAS 
Pronto, já não está cá quem falou. 
 
TOZÉ 
(Corrige) Quem ladrou. 

NAIFAS aproxima-se de TOZÉ, que escreve no 
computador. 

NAIFAS 
Deves andar com saudades da minha 
mão na tua tromba de elefante. 

TOZÉ fecha o computador. NAIFAS desconfia. 
TOZÉ 
Então não era uma boga? 
 
NAIFAS 
Estou é a ver que és raposa matreira. O 
que é que andas a teclar? 

 
TOZÉ 
Não tens nada a ver com isso. 
 
NAIFAS 
Qualquer dia ainda te apanho. 
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TOZÉ 
Vai mas é tomar conta do anel, senão 
ainda o perdes, como da outra vez. 
 
NAIFAS 
(Desconfiado de Tozé) Vou, vou… 

NAIFAS sai. TOZÉ garante que ninguém o está 
a ver e abre o computador. 
 
POV TOZÉ: 
No computador está aberto o blogue 
“ANTÓNIO VIVALMA – POEMAS DE AMOR”. 
Há vários comentários. Um deles é de “MARA 
DABÓ: Adoro a tua escrita. Gostava de 
escrever tão bem como tu”. 
FIM DE POV. 
 
TOZÉ recebe um alerta de mensagem no 
telemóvel. Lê: “1 NOVO PEDIDO DE 
AMIZADE: MARA DABÓ”. TOZÉ sorri e toca 
em “ACEITAR”. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/15 INT. DO MARQUES SALA REFEIÇÕES DIA 11 – TARDE  
 
 
CLIENTES almoçam. MARA (com um traje de 
cosplay) entra, vendo o telemóvel: “ANTÓNIO 
VIVALMA ACEITOU O TEU PEDIDO DE 
AMIZADE”. MARA sorri. SUSANA vem de 
dentro e surpreende-se ao ver MARA.  

SUSANA 
Mara, filha, o que é que estás aqui a fazer 
assim vestida? 
 
MARA 
Olá, mãe. Já tinha dito que tinha hoje a 
convenção de cosplay. 
 
SUSANA 
Convenção de quê? 
 
MARA 
Cosplay. Vestimo-nos das personagens 
de ficção que gostamos. 
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SUSANA 
(Condescendente) Ó filha, isso é muito 
giro, mas é lá, onde só há gente dessa. 
Isto é um espaço sério. Não podes entrar. 

LOURENÇO vem de dentro e aproxima-se. 
MARA 
Não tive tempo de trocar de roupa. Estava 
cheia de fome. 
 
LOURENÇO 
É a tua filha, Susana? 
 
SUSANA 
(Envergonhada) É, mas ela já se vai 
embora. Não pode entrar assim vestida. 
 
LOURENÇO 
(Desafiador) Que disparate. Entra e fica 
com a melhor mesa. Não é todos os dias 
que a tua filha vem cá. 

SUSANA reprime a raiva. 
SUSANA 
Bom, sendo assim… (A Mara) Anda. 

SUSANA e MARA vão até uma mesa. 
LOURENÇO vê-as, afastado, rindo baixinho.  

MARA 
Vês, afinal não há problema nenhum. 
 
SUSANA 
Em casa falamos. 

SUSANA afasta-se para buscar o menu e 
MARA senta-se, teclando no telemóvel. Repara 
que CLIENTE 13 E CLIENTE 14 se riem dela. 
Retrai-se. SUSANA, ao fundo, também repara, 
compadecendo-se por Mara. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/16 INT. BERNARDO SALA DIA 11 – TARDE  
 
 
LEONOR serve o almoço a BERNARDO e 
AMADEU.  

AMADEU 
Vou ligar outra vez para o hospital. 
 
BERNARDO 
Já ligou há bocado a perguntar pela mãe. 
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AMADEU levanta-se e vai para dentro. 
BERNARDO meneia a cabeça. 

LEONOR 
Estou muito feliz por o ver outra vez aqui 
à mesa com o seu pai. 
 
BERNARDO 
Eu também. Mas é temporário: só até a 
minha mãe ficar melhor. 
 
LEONOR 
A Dona Dália pregou-nos um grande 
susto. Mas olhe: vi-o com o seu pai há 
bocado e nota-se que ele gosta de si. 
 
BERNARDO 
Então por que é que me tratou sempre 
com desprezo? 
 
LEONOR 
Isso já são outros quinhentos. Mas é 
nestes gestos pequenos que se nota o 
carinho dele. Com licença. 

LEONOR vai para dentro. BERNARDO 
assimila a informação. O telemóvel de 
Bernardo toca. Atende. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/16A INT. AUTOCARAVANA DIA 11 – TARDE  
 
 
MÓNICA e LUCAS falam ao telemóvel, que 
está em alta voz.  

LUCAS 
(Tel) Não te preocupes, Bernardo. A tua 
mãe é mais importante que o jornal. 
 
MÓNICA 
(Tel) As melhoras dela. Dá notícias. 
 
LUCAS 
(Tel) Por falar em notícias: podemos não 
noticiar a confusão que houve no Ócio? 
 
VOZ DE BERNARDO 
(Off, Tel) Não consigo pensar agora nisso. 
Decidam vocês. Pode ser? 
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LUCAS 
(Tel) Claro! Xau, então. 

LUCAS desliga a chamada, em êxtase. 
LUCAS 
Ouviste? A escandaleira que houve no 
Ócio não vai ser primeira página. Vamos 
dar valor à cultura em vez da peixeirada. 

LUCAS beija Mónica, lascivo. MÓNICA rejeita-
o. 

MÓNICA 
Não me apetece, Lucas. Desculpa. 
 
LUCAS 
Eu percebo. O Bernardo dizer-nos que a 
mãe está no hospital não é afrodisíaco.  
 
MÓNICA 
(Desdenhosa) Podes sempre ligar à Lena. 

MÓNICA sai. LUCAS não percebe a ironia.  
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/17 INT. DO MARQUES SALA REFEIÇÕES DIA 11 – TARDE  
 
 
MARA (com traje de cosplay), numa mesa, 
continua incomodada com os risos de 
CLIENTE 13 e CLIENTE 14. SUSANA serve o 
almoço a MARA.  

SUSANA 
Aqui está. 

MARA sai a correr.  
SUSANA 
(Chama) Mara? Mara! 

SUSANA nota CLIENTE 13 e 14. Esconde a 
raiva e garante que ninguém a está a ver. 
Cospe para um jarro de água e aproxima-se, 
com ele, de CLIENTE 13 e CLIENTE 14.  

SUSANA 
Mais água? 

SUSANA serve-lhes a água, triunfante. PEDRO 
entra, decidido, e vai para a cozinha. SUSANA 
nota. 
 
CORTA PARA: 
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008/18 INT. DO MARQUES COZINHA DIA 11 – TARDE  
 
 
Sequência directa da cena anterior. FILIPE 
supervisiona COZINHEIROS e LOURENÇO 
prova pratos.  

LOURENÇO 
O magret de pato da mesa dois? 

PEDRO entra e LOURENÇO e FILIPE 
surpreendem-se. 

PEDRO 
Lourenço, precisamos de falar. 
 
LOURENÇO 
Estou a trabalhar. Já que não ajudas, não 
atrapalhes. 

SUSANA entra e fica a ouvir. 
FILIPE 
O que é que se passa, Pedro? 
 
PEDRO 
Vou voltar para Milfontes. 

Na surpresa de FILIPE, LOURENÇO e 
SUSANA, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/19 INT. SUSANA KITCHENETTE DIA 11 – TARDE  
 
 
INÍCIO DE SEQUÊNCIA MUSICADA: 
 
MARA (com traje de cosplay) entra, a chorar, e 
corre para dentro. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/19A INT. MARA QUARTO DIA 11 – TARDE  
 
 
SEQUÊNCIA MUSICADA CONTINUA: 
 
Sequência directa da cena anterior. MARA 
entra e chora compulsivamente. 
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FIM DE SEQUÊNCIA CLIPADA. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/20 INT. DO MARQUES SALA REFEIÇÕES DIA 11 – TARDE  
 
 
CLIENTES almoçam. FILIPE e PEDRO 
conversam, tensos.  

FILIPE 
Ainda agora vieste e já te vais embora? 
 
PEDRO 
Eu sei que parece que não sei o que 
estou a fazer, mas aconteceu uma coisa. 
 
FILIPE 
O quê? 

PEDRO hesita. 
FILIPE 
É com a Inês, não é? 

PEDRO mostra-lhe as fotos de Pedro e Inês 
tiradas por Constança na cena 006/18.  

FILIPE 
(Chocado) O que é isto? Traíste a Rita? 
 
PEDRO 
Não me lembro de nada dessa noite. A 
Inês acha que foi o Bernardo que nos 
drogou e tirou essas fotos. 
 
FILIPE 
Isto é muito conveniente para ela. 
 
PEDRO 
O que é que queres dizer? Também 
queres acusar a Inês sem provas? 
 
FILIPE 
Tu é que sabes, amigo. 
 
PEDRO 
Pois sei. E sei que não é aqui que vou 
salvar o meu casamento. 
 
FILIPE 
A Rita pediu-te espaço. Voltares já para 
Milfontes só vai fazer pior. 
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PEDRO vê SUSANA vir da cozinha.  
PEDRO 
Mas vou. Antes de ir, tenho só de falar 
com uma pessoa. 

Em PEDRO, perscrutando SUSANA, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/21 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 11 – TARDE  
 
 
INÊS e CONSTANÇA jogam damas.  

INÊS 
O Pedro vem para Lisboa. Manipulá-lo é 
mais fácil do que burlar uma velhinha. 
 
CONSTANÇA 
Tens assim tanta certeza? 
 
INÊS 
Nenhum homem quer perder a mulher 
para o amigo que enfiou na própria casa. 
 
CONSTANÇA 
Casa que é minha. 
 
INÊS 
E vai voltar a ser. 
 
CONSTANÇA 
Não gosto dessa tua confiança. Isso só 
abre espaço para cometeres erros. 

INÊS mostra uma das suas peças de damas. 
INÊS 
É tudo uma questão de estratégia: desta 
vez vai ser o Pedro a desconfiar da Rita. 
E é assim que ganho o jogo.  

INÊS move a sua peça e “come”, de enfiada, 
todas as outras peças de Constança. As DUAS 
reparam que sobrou uma peça, deslocada, que 
Inês não consegue “comer”.  

CONSTANÇA 
Parece que ainda não ganhaste. Quem é 
essa peça? 

Na peça que sobrou, 
 
FADE PARA: 
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008/22 INT. INÊS COZINHA HERDADE DIA 11 – TARDE  
 
 
Nota à edição: A ideia é fazer o paralelismo 
entre a peça de damas da cena anterior e 
Carla. 
 
CARLA olha, pensativa, pela janela. Segura 
uma geladeira. RITA entra. 

RITA 
Peço desculpa, mas tinha de atender a 
chamada. Era da fábrica. 
 
CARLA 
Está tudo a correr bem por lá? 
 
RITA 
Sim. Estamos quase a abrir. Só falta 
contratar mais algum pessoal. 
 
CARLA 
Que bom. Não lhe vou ocupar muito 
tempo. Vim só trazer-lhe lingueirão. 

RITA aceita a geladeira. 
RITA 
Não era preciso. 
 
CARLA 
É o mínimo que posso fazer, por ter 
salvado a minha irmã. 
 
RITA 
Já se sabe quem é que a raptou? 
 
CARLA 
(Mente) Não. 
 
RITA 
Se eu puder ajudar nalguma coisa… 

CARLA ganha coragem e pega-lhe nas mãos. 
CARLA 
Não deixe que a Inês se meta na sua 
vida. Ignore-a e agarre-se à sua família. 
 
RITA 
Por que é que me está a dizer isso? Há 
alguma coisa que eu precise de saber? 



Episódio 8 A Farsa Página 29 

 

CARLA hesita. O telemóvel de Carla toca. 
CARLA vê que é “MÃE”.  

CARLA 
É a minha mãe. Tenho de ir para a loja. 

CARLA sai a correr.  
RITA 
(Chama) Espere. Carla? 

Em RITA, desconfiada, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/23 INT. DO MARQUES SALA REFEIÇÕES DIA 11 – TARDE  
 
 
SUSANA acompanha os ÚLTIMOS CLIENTES 
à saída. PEDRO está à espera dela.  

PEDRO 
Susana, preciso de falar consigo. 
 
SUSANA 
Com certeza. Eu também lhe queria 
perguntar se está tudo bem, para sair tão 
depressa de Lisboa. 
 
PEDRO 
Não tem nada a ver com isso. 
 
SUSANA 
Desculpe, eu… 
 
PEDRO 
(Corta) Tal como não tem nada a ver com 
a vida do Lourenço. 

SUSANA percebe.  
SUSANA 
Ele já lhe contou do tráfico? Ou muito me 
engano, ou ele usa este espaço para esse 
tipo de actividade. 
 
PEDRO 
Sabe uma coisa? Eu sempre fui bom a ler 
pessoas. Sempre soube quem você é. 
 
SUSANA 
Como assim? 
 
PEDRO 
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Quando eu andava na escola, havia um 
menino que fazia todos os trabalhos de 
casa de um colega, dava-lhe o lanche, e 
eles diziam que era porque eram amigos. 
 
SUSANA 
E não eram? 
 
PEDRO 
Não. Ele estava a ser aterrorizado pelo 
outro. Sabe como é que descobri? 
 
SUSANA 
Aposto que me vai dizer. 
 
PEDRO 
Segui-os e fotografei-os. Depois fiz queixa 
ao Conselho Directivo e fim da história. 
 
SUSANA 
Onde é que quer chegar com isso? 
 
PEDRO 
Ao ponto em que você também é expulsa 
desta escola, sem poder fazer nada. 

PEDRO sai. SUSANA fica insegura. 
 
A campainha da próxima cena toca. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/24 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 11 – TARDE  
 
 
INÊS abre a porta. Surpreende-se.  

INÊS 
Vocês? 

DANIEL e CÁRMEN entram.  
CÁRMEN 
Estavas à espera de quê? 
 
DANIEL 
Que os amigos da Jade não fizessem 
nada depois do que lhe fizeste? 
 
INÊS 
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Vocês já nasceram a completar as frases 
um do outro, ou foi só quando bateram 
com a cabeça? 
 
CÁRMEN 
Que impaciente, Inês. Estás muito 
ocupada a estar desempregada, é isso? 
 
DANIEL 
Ela está é ocupada a pensar no que vai 
fazer a seguir para subir na vida à custa 
dos outros. 
 
INÊS 
Saiam da minha casa. 
 
DANIEL 
É esse o exemplo que queres dar ao 
Simão? 
 
INÊS 
Estás a abrir a boca para falar do meu 
filho porquê? O que eu faço é por ele. 
 
CÁRMEN 
Achas mesmo que ele te vai agradecer? 
Nós não temos filhos, mas temos 
experiência com os nossos pais. 
 
DANIEL 
Quando os pais não são exemplo de bons 
valores, os filhos nunca lhes vão 
agradecer o dinheiro. 

 
INÊS 
Já acabaram? 
 
CÁRMEN 
Por agora, sim. Mas livra-te de fazer mais 
alguma coisa à Jade ou à Carla. 
 
INÊS 
(Irónica) Ui, que medo. 

DANIEL e CÁRMEN saem. INÊS fecha a porta 
e comove-se, culpada.  

SIMÃO 
(Off) Quem era? 

INÊS recompõe-se e vira-se para SIMÃO, 
acabado de entrar. 

INÊS 
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Era engano. Estás bem, filho? 
 
SIMÃO 
Mais ou menos. Quando é que me dás o 
tablet? Já pedi há bué. 
 
INÊS 
Não me esqueci. Mas não pode ser já. 
 
SIMÃO 
Mas eu quero! 
 
INÊS 
Tudo o que eu faço é por ti. Porque és um 
bom menino e mereces tudo. Sabes isso, 
não sabes? 

SIMÃO anui. INÊS abraça-o, comovida.  
INÊS 
Vais ter tudo a que tens direito. Já falta 
pouco. Vá, vai para o quarto. 

SIMÃO vai para dentro. INÊS recompõe-se e 
faz uma chamada telefónica.  

INÊS 
(Tel) Estou? É do laboratório de análises? 

Em INÊS, séria. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/25 EXT. LAB ANÁLISES DIA 11 – TARDE  
 
 
INÍCIO DE SEQUÊNCIA CLIPADA: 
 
INÊS está à porta. Ganha coragem e entra. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/24A EXT. LAB ANÁLISES RECEPÇÃO INT. DIA 11 – TARDE  
 
 
SEQUÊNCIA CLIPADA CONTINUA: 
 
RECEPCIONISTA dá a INÊS um envelope. 
AMÍLCAR, ao fundo, cruza olhares com INÊS. 
INÊS fica com medo. Sai, apressada. 
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FIM DE SEQUÊNCIA CLIPADA. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/26 EXT. ESTRADA V. N. MILFONTES DIA 11 – TARDE  
 
 
A estrada está vazia. INÊS caminha, 
segurando o envelope da cena anterior. 
CARLA caminha no sentido contrário. As DUAS 
vêem-se. CARLA avança para INÊS. 

CARLA 
Como é que tens a lata de sair à rua 
depois de raptares a minha irmã? 
 
INÊS 
Carla, já te disse ao telefone que não sei 
do que é que estás a falar. Estás a ficar 
desequilibrada. 
 
CARLA 
A desequilibrada aqui és tu. E não vou 
deixar que faças mais mal às pessoas. 
 
INÊS 
(Irónica) Senão fazes o quê: dizes ao 
Daniel e à Cármen para me virem bater? 
 
CARLA 
Eu não mando recados por ninguém. 
 
INÊS 
Achas que és muito digna, mas não 
passas de uma mariscadora com uma 
mãe burra, uma irmã que só vive para a 
net e um namorado de que nem gostas. 
 
CARLA 
A minha família não é para aqui chamada. 
 
INÊS 
Pois não. Ninguém quer saber da tua 
família. Até o teu pai vos abandonou. 

CARLA dá-lhe uma estalada. INÊS ri.  
INÊS 
Contente? 

CARLA bate-lhe com mais força. 
CARLA 
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Ainda não. 
INÊS tenta defender-se, mas CARLA não lhe 
dá hipótese.  

INÊS 
Pára! Cabra. 

CARLA empurra-a para o chão e dá-lhe um 
pontapé na barriga. INÊS fica com dores.  

CARLA 
Comigo não brincas mais, sua merda. 

CARLA sai. INÊS levanta-se a custo. Analisa a 
cara no ecrã do telemóvel. Vê que tem 
ferimentos. Tem uma ideia e esbofeteia-se com 
mais força. Sorri.  

VOZ DE RITA 
(Off) O que é que aconteceu à sua cara? 

 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/27 INT. INÊS SALA HERDADE DIA 11 – TARDE  
 
 
INÊS (com ferimentos na cara) e RITA estão 
frente-a-frente.  

INÊS 
Caí das escadas, mas isso não interessa. 
Há outra coisa que a vai preocupar mais. 
 
RITA 
O quê? 

INÊS entrega-lhe o envelope da cena anterior.  
INÊS 
O resultado dos testes de paternidade do 
Simão e do Pedro. Ainda não abri. 

RITA abre o envelope. Lê. Deixa cair o 
envelope, destroçada, e vira costas a INÊS. 
INÊS repara num abre cartas e rouba-o, à 
socapa. INÊS pega no resultado dos testes e 
lê-o. É positivo. No ar malicioso de INÊS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/28 EXT. ESTRADA DIA 11 – TARDE  
 
 
PEDRO conduz o carro.  

VOZ DE INÊS 
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(Off) O Pedro é o pai do Simão. 
 
CORTA PARA: 
 
 

Passagem de Tempo – Noite 
 
 

008/29 INT. VICENTINO DIA 11 – NOITE  
 
 
Ambiente romântico. GUILHERMINA, 
JOAQUIM e NAIFAS compõem uma mesa para 
dois. TOZÉ fala ao telemóvel, afastado. 

NAIFAS 
Esta vai ser a noite da minha vida. 
 
JOAQUIM 
Tens o anel? 

NAIFAS mostra o anel e uma taça de mousse 
de chocolate. 

NAIFAS 
Tenho. Vai ser a sobremesa. 

NAIFAS põe o anel dentro da taça. 
GUILHERMINA 
Depois quero tudo limpo para amanhã. 
 
NAIFAS 
(Sobre Tozé) Ali a estrela cadente é que 
podia arrumar, já que não ajudou em 
nada. Só fala ao telemóvel. 
 
JOAQUIM 
(Chama) Tozé. 

TOZÉ faz-lhes sinal para esperarem. Fala 
baixo ao telemóvel. 

TOZÉ 
(Tel) O meu pai está a melgar. Calma, 
Mara. Continua a ser tu própria e não te 
preocupes com o que os outros acham. 
 
VOZ DE MARA 
(Off, Tel) Isso é fácil dizer. 

 
TOZÉ 
(Tel) Tu és especial. Percebi isso assim 
que comecei a falar contigo. As pessoas 
diferentes são as que marcam o mundo. 

JADE entra e tapa os olhos de TOZÉ. 
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JADE 
Cucu! Adivinha quem é. 

TOZÉ afasta-se e vê que é JADE. 
TOZÉ 
(Tel) Tenho de desligar. 

TOZÉ desliga a chamada. 
TOZÉ 
(A Jade) O que é que estás a fazer aqui? 
 
GUILHERMINA 
Jade, não devias estar a descansar 
depois do que se passou? 
 
JADE 
Não conseguia ficar em casa. Tenho 
muito medo sem o Tozé. 

JADE abraça TOZÉ, que se tenta escapar. 
TOZÉ 
Pois, mas não podes estar aqui. 
 
JADE 
Porquê? 
 
NAIFAS 
Não sabes? Hoje é a grande noite. Vou 
pedir a Carlinha em casamento. 

No entusiasmo de NAIFAS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/30 INT. GORETI MERCEARIA DIA 11 – NOITE  
 
 
CARLA vai para sair, mas vê que LUÍS está do 
outro lado, a espreitar para dentro da loja. 
CARLA abre a porta. 

CARLA 
Luís? Passa-se alguma coisa? 
 
LUÍS 
Descobri hoje que a tua irmã é minha 
aluna. 
 
CARLA 
A Jade? 
 
LUÍS 
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Soube que ela foi raptada. Vinha saber se 
está bem. 
 
CARLA 
Está, sim, obrigada. Podias só ter ligado. 
 
LUÍS 
(Ganha coragem) É que também te queria 
ver. 
 
CARLA 
(Irónica) Porquê? Fiquei com mais algum 
livro teu por engano? 
 
LUÍS 
Mark Twain dizia: “Coragem é a 
resistência ao medo, domínio do medo, e 
não a ausência do medo.” 
 
CARLA 
Ele dizia isso e eu digo que tenho de sair. 

CARLA vai para sair, mas LUÍS pára-a. 
LUÍS 
O que estou a dizer é que me arrependo 
de como acabei as coisas contigo. 
 
CARLA 
(Ressentida) Não chegámos a começar 
nada, por isso está tudo bem. 
 
LUÍS 
O que quero dizer é que quero aprender a 
dominar os meus medos com a tua ajuda. 
Ainda vou a tempo? 

CARLA fica desfeita. 
CARLA 
Luís, eu vou jantar com o Naifas. 

LUÍS é apanhado de surpresa. 
LUÍS 
(Nervoso) Sim, sim, claro. Vou andando, 
então. 

LUÍS avança para o interior. 
CARLA 
Luís, para aí é a minha casa. 

LUÍS dá meia-volta e vai para sair. 
LUÍS 
Pois é, obrigado. 

LUÍS tenta passar por CARLA, mas os DOIS 
desviam-se para os mesmos lados, 
envergonhados. CARLA pára e deixa-o passar. 
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LUÍS 
Boa noite. 

LUÍS sai apressado. Na tristeza de CARLA, 
 
CORTA PARA: 

 
 
 

008/31 INT. BERNARDO SALA DIA 11 – NOITE  
 
 
BERNARDO despede-se de AMADEU. 

BERNARDO 
Amanhã ligo para saber como é que está 
a mãe. 
 
AMADEU 
Combinado. 

BERNARDO vai para sair. 
AMADEU 
(Ganha coragem) Bernardo, espera. Já é 
tarde. Queres ficar cá esta noite? 
 
BERNARDO 
Está a falar a sério? 
 
AMADEU 
Amanhã podemos ir os dois buscar a tua 
mãe. 
 
BERNARDO 
Obrigado, pai. 
 
AMADEU 
A Leonor deixou jantar no frigorífico. Fica 
à-vontade. 
 
BERNARDO 
Ok. 

BERNARDO vai para dentro. O telemóvel de 
Amadeu toca. É “LOURENÇO”. AMADEU 
atende. 

AMADEU 
(Tel) O que é que queres? 
 

CORTA PARA: 
 
 
 

008/31A INT. DO MARQUES SALA REFEIÇÕES DIA 11 – NOITE  
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CLIENTES jantam. LOURENÇO fala ao 
telemóvel. 

LOURENÇO 
(Tel) Eu sei que estamos zangados, mas 
isso não significa que não goste de ti. Já 
sei que a Dália está no hospital. 
 
VOZ DE AMADEU 
(Off, Tel) As notícias correm depressa. 
 
LOURENÇO 
(Tel) Como é que ela está? 
 
VOZ DE AMADEU 
(Off, Tel) Tenho esperança que amanhã já 
esteja em casa. 
 
LOURENÇO 
(Tel) Deus queira. Depois dá notícias. 
 
VOZ DE AMADEU 
(Off, Tel) Está bem. 

LOURENÇO ganha coragem. 
LOURENÇO 
(Tel) Amadeu, quer saias do negócio quer 
não, sou teu amigo. Gostava que viesses 
com a Dália à festa do Do Marques. 
 

CORTA PARA: 
 
 
 

008/31 INT. BERNARDO SALA DIA 11 – NOITE  
 
 
AMADEU, ao telemóvel, fica compadecido por 
momentos. Mas logo põe um ar duro. 

AMADEU 
(Tel) Não tenho cabeça para pensar em 
festas. Mas obrigado. Vou pensar. Adeus. 

AMADEU desliga a chamada, pensativo. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/31A INT. DO MARQUES SALA REFEIÇÕES DIA 11 – NOITE  
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LOURENÇO desliga a chamada. No ar 
suspeito de LOURENÇO, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/32 INT. ÓCIO DIA 11 – NOITE  
 
 
TINA tenta seduzir PAULO. 

PAULO 
Ainda não percebi porque é que me 
chamou, dona Tina. 

 
TINA 
É que que tenho de mudar um quadro de 
lugar, mas sozinha não consigo. E como 
tu és tão saudável, musculado… 
 
PAULO 
OK, eu ajudo. Onde é que ‘tá? 
 
TINA 
Segue-me. 

TINA derruba panfletos propositadamente. 
TINA 
Ups, que desastrada. 

PAULO vai para ajudá-la a apanhar os 
panfletos, mas TINA impede-o. 

TINA 
Não, eu faço. 

TINA baixa-se, exibindo as coxas a PAULO, 
que fica intimidado. 

TINA 
Gostas? Estou bem para a minha idade, 
não estou? 

PAULO não responde, envergonhado. TINA 
aproxima-se dele. 

TINA 
Toca. Não digo nada à Cármen. 

TINA pega-lhe na mão e passa-a pelas suas 
coxas. PAULO sente desejo. 

TINA 
Gostavas de estar com uma mulher mais 
velha? 

PAULO anui. TINA beija-o desenfreadamente. 
Os DOIS começam a tirar a roupa. 

TINA 



Episódio 8 A Farsa Página 41 

 

Espera. Anda. 
TINA abre a passagem secreta. Os DOIS 
entram, aos beijos. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/33 INT. VICENTINO DIA 11 – NOITE  
 
 
Ambiente romântico. NAIFAS e CARLA jantam. 
CARLA está pensativa. 

NAIFAS 
Estás a gostar, Carlinha? 
 
CARLA 
Sim. Tiveste imenso trabalho, Naifas. Não 
era preciso. 

NAIFAS afaga-lhe a mão. 
NAIFAS 
Mereces tudo. Fiquei tão contente por me 
teres dado mais uma oportunidade que 
até as minhas nalgas bateram palmas. 

CARLA liberta-se da mão de NAIFAS. 
CARLA 
Escusavas de ter posto essa imagem na 
minha cabeça. 
 
NAIFAS 
‘Bora para a sobremesa? 
 
CARLA 
Vamos a isso. 

NAIFAS leva os pratos para o balcão. CARLA 
vê no telemóvel fotografias de LUÍS nas redes 
sociais. NAIFAS regressa com taças de 
mousse e CARLA esconde o telemóvel. 

NAIFAS 
Mousse de chocolate, feita aqui pelo je. 
 
CARLA 
Feita por ti? Esta é a mousse da tua mãe. 
 
NAIFAS 
Mas eu dei-lhe um toque especial. Já vais 
sentir. 

Os DOIS começam a comer. O telemóvel de 
NAIFAS toca. É “LOURENÇO”. 

NAIFAS 
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Desculpa, Carlinha. Tenho de atender. 
NAIFAS afasta-se e fica de costas para 
CARLA. CARLA sente algo esquisito na boca. 
Cospe e vê que é um anel de noivado. Fica em 
choque. NAIFAS fala ao telemóvel. 

NAIFAS 
(Tel) Patrão? 
 
VOZ DE LOURENÇO 
(Off, Tel) Naifas, se te pagar o triplo para 
matares alguém, aceitas? 

No choque de NAIFAS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/34 INT. ÓCIO DIA 11 – NOITE  
 
 
Espaço vazio. CÁRMEN entra. 

CÁRMEN 
(Chama) Mãe? Onde é que andas? 

A porta secreta abre-se e PAULO e TINA saem 
de lá, aos beijos e vestindo-se. TODOS se 
encaram. No choque de CÁRMEN, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

008/35 EXT. INÊS HERDADE SAÍDA DIA 11 – NOITE  
 
 
PEDRO estaciona o carro. Vê, ao fundo, INÊS, 
prostrada e ferida. Corre para ela. 

PEDRO 
Meu Deus, Inês. O que é que aconteceu? 

PEDRO vê que INÊS tem um corte na barriga. 
O abre cartas da cena 008/27 está a seu lado, 
ensanguentado. 

INÊS 
(Fraca) Foi a Rita. Ela já sabe que és o 
pai do Simão. 

No choque de PEDRO, 
 
CORTA PARA: 

 
GENÉRICO FINAL 
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Fim do 8º Episódio 


