
 

A  

FARSA 
 

 
 

13º Episódio 
 

 
 
 
 
 

Autoria e Argumento 

Rúben R. Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Versão 4 
 

OBS: rubengomesspg@gmail.com 
 



Episódio 13 A Farsa Página 2 

 

013/1 INT. INÊS SALA HERDADE DIA 16 – NOITE  
 
 
PEDRO, preocupado, conversa com DAVID. 

PEDRO 
Contaste ao Bernardo que eu combinei 
com o Lourenço dizer à polícia que estava 
com ele? 
 
DAVID 
Fiz mal, pai? 
 
PEDRO 
Por que é que não falaste comigo antes? 
 
DAVID 
(Confuso) Eu não sabia, eu… 
 
PEDRO 
(Conforta-o) Não faz mal, deixa. O pai 
resolve. (Murmura) Tenho de resolver. 

Na preocupação de PEDRO, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/2 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 16 – NOITE  
 
 
INÊS leva BERNARDO à porta. CONSTANÇA 
assiste. 

INÊS 
Depois diz-me quando falares com Pedro. 
 
BERNARDO 
Adeus. 

BERNARDO sai. 
CONSTANÇA 
O que é que deu ao Bernardo para ter 
mudado assim de ideias? 
 
INÊS 
Sei lá. Ele ‘tá todo queimado da cabeça 
por causa da morte do pai. Mas isso não 
interessa. 
 
CONSTANÇA 
O que interessa é que ele vai mesmo 
fazer o que queres. 
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INÊS 
Vai dizer ao Pedro que foi ele que o 
drogou no Ócio e, assim, as poucas 
suspeitas que o Pedro tem de mim… puf! 

Na troca de olhares cúmplices das DUAS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/3 INT. KITCHENETTE GORETI DIA 16 – NOITE 
 
 
GORETI e CARLA lavam a loiça. JADE está no 
sofá a teclar no telemóvel. 

GORETI 
(A Carla) Não agradeces nada. A gente foi 
escorraçada da festa do restaurante como 
umas cadelas. Eu não sou porca (pobre) e 
mal-agradecida, mas tenho ígnea-idade 
(dignidade). 
 
JADE 
(corrige) Dignidade. 
 
GORETI 
(A Jade) Hã? Olha, tu vem para aqui 
ajudar a lavar a loiça, mas é. 
 
CARLA 
Ó mãe, agradeço à Rita, sim senhora. Ela 
convidou-nos de boa vontade. Tu é que te 
meteste em confusões. 
 
JADE 
(Jocosa) Ó mãe, deixa a Carla, que ela 
tem mais em que pensar, tipo o Naifas. 

CARLA fica desagradada. 
GORETI 
Ah, pois é, filha. Vais-te casar c’o moço? 

CARLA hesita. A campainha toca. 
JADE 
Eu vou lá. 
 
GORETI 
Não vais nada, que ainda te rapam 
(raptam) outra vez. Vai lavar a loiça. 

JADE ignora. GORETI vai abrir a porta. 
GORETI 



Episódio 13 A Farsa Página 4 

 

Quem é você? 
LUÍS entra, vestido de forma moderna. 

LUÍS 
Boa noite. A Carla está? 

CARLA e JADE reparam em LUÍS, chocadas. 
JADE / CARLA 
S’tor? / Luís? 
 
LUÍS 
Olá, Jade. 
 
JADE 
Ó s’tor, juro que só copiei numa pergunta! 
 
CARLA 
O que é que estás aqui a fazer assim 
vestido? 
 
LUÍS 
É tudo para ti, Carla. Estou aqui para ti. 

Na surpresa, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/4 INT. INÊS QUARTO HERDADE DIA 16 – NOITE 
 
 
CENA MUSICADA: 
 
PEDRO entra, pensativo. Escreve uma 
mensagem no telemóvel para “BERNARDO”: 
“Precisamos de falar amanhã”. Hesita, mas 
envia a mensagem. No ar preocupado de 
PEDRO, 
 
FIM DE CENA MUSICADA. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/5 INT. CARLA QUARTO DIA 16 – NOITE 
 
 
CARLA e LUÍS entram. 

CARLA 
Aqui estamos mais à-vontade. 
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LUÍS hesita, mas ganha coragem e toca, 
lascivo, em CARLA. 

LUÍS 
Boa. Podemos fazer coisas na tua cama, 
o que é que me dizes? 

CARLA afasta-se. 
CARLA 
Mas o que é que te deu? Estás bem? 

LUÍS deita-se na cama de Jade. 
LUÍS 
Estou. Melhor é impossível. 
 
CARLA 
Essa é a cama da minha irmã. 

LUÍS levanta-se prontamente. 
LUÍS 
Ups. 
 
CARLA 
Estou a falar a sério, Luís. O que é que 
tens? Parece que vieste de outra 
dimensão. 
 
LUÍS 
(Desarmado) Desculpa. Achei que se me 
vestisse mais descontraidamente e fosse 
mais descomplexado, talvez pudesses… 
 
CARLA 
Gostar de ti? 

LUÍS anui. 
CARLA 
Mas eu gosto de ti exactamente como és. 
 
LUÍS 
Então achas que estás disposta a 
perdoar-me pelas minhas hesitações e… 

JADE e GORETI entram de repente, caindo. 
JADE / GORETI 
Ai! / Mau, não te disse para não te 
encostares à porta, Jade? (A Carla) 
Desculpa lá, filha, a gente promete que 
vai ficar a ouvir sem nos encostarmos à 
porta. 
 
JADE 
(A Carla) Assim já podes contar ao s’tor 
do pedido de casamento. 
 
LUÍS 
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Pedido de casamento? Qual pedido? 
Em CARLA, encurralada, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/6 INT. AUTOCARAVANA DIA 16 – NOITE 
 
 
LUÍS, cabisbaixo, e já nas suas roupas 
normais, está com MÓNICA. 

LUÍS 
Do Naifas. O Naifas pediu a Carla em 
casamento. 
 
MÓNICA 
E ela aceitou? 
 
LUÍS 
Ainda está a pensar. 
 
MÓNICA 
Mas isso é bom para ti. 
 
LUÍS 
Não, não vou interferir mais. Já lhe disse 
que estou disponível para estar com ela. 
Ela é que tem de tomar uma decisão. 
 
MÓNICA 
Não desistas, Luís. Eu não seria capaz de 
desistir assim tão facilmente. 
 
LUÍS 
Ela gosta de mim assim, do jeito que sou. 
Por isso não vou fugir aos meus 
princípios. Mas obrigado pela ajuda. 

MÓNICA vai para responder, mas LUCAS 
entra. 

MÓNICA 
Lucas, já em casa? 
 
LUCAS 
Boas. Sim. (A Luís) Nós conhecemo-nos? 

MÓNICA tem uma ideia. 
LUCAS 
Penso que si… 
 
MÓNICA 
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(Corta) O Luís é meu namorado. 
 
LUCAS E LUÍS 
Hã? 

MÓNICA beija LUÍS, surpreendido. 
LUCAS 
Uau, não fazia ideia. (A Luís) Para a 
Mónica namorar contigo, tenho a certeza 
de que és porreiro. 

LUÍS não sabe o que dizer. 
MÓNICA 
(A Lucas) E tu estiveste com a Lena? 
 
LUCAS 
Sim, e nem vais acreditar: os bilhetes de 
avião que ela recebeu vieram de uma 
conta falsa da embaixada. 
 
MÓNICA 
(Dissimulada) O quê?! 
 
LUCAS 
Alguém com muito mau fundo fez isto de 
propósito. 
 
LUÍS 
Foram à polícia? 
 
MÓNICA 
(Aflita) Não vale a pena, essas coisas 
nunca se chegam a saber. Não é, Lucas? 
 
LUCAS 
(A Mónica) Infelizmente, acho que tens 
razão. 

Em MÓNICA, tentando disfarçar o nervosismo, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/7 INT. BERNARDO SALA DIA 16 – NOITE 
 
 
BERNARDO e DÁLIA entram, arrasados. 

BERNARDO 
A mãe sente-se com forças para o funeral 
amanhã? 

DÁLIA sobe sem responder. 
BERNARDO 
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(Chama) Mãe. 
BERNARDO fica frustrado por não obter 
resposta. Consulta o telemóvel. Tem uma 
mensagem de “PEDRO”: “Precisamos de falar 
amanhã”. Na raiva de BERNARDO, 
 
CORTA PARA: 
 
 

Mudança de Dia 
 
 

013/8 INT. SUSANA KITCHENETTE DIA 17 – MANHÃ 
 
 
MARA toma o pequeno-almoço. SUSANA (com 
a mão ligada) e ARCELINDO entram. 

SUSANA 
(A Arcelindo) Tiveste sorte por eu ser boa 
pessoa. 
 
MARA 
Mãe, como é que estás? 
 
SUSANA 
Tive uma queimadura de segundo grau. 
Podes agradecer ao teu pai. 

MARA fica desconfortável e ARCELINDO nota. 
ARCELINDO 
Filha, vai para o quarto, por favor. 

MARA acede, mas esconde-se a assistir. 
ARCELINDO 
Susana, o que fizeste foi grave… 
 
SUSANA 
(Corta) Não, o que tu fizeste foi grave. 
 
ARCELINDO 
Não fui eu que meti a tua mão no óleo 
quente. 
 
SUSANA 
Mas foste o causador, o teu 
comportamento, as tuas traições. 
 
ARCELINDO 
Eu nunca de traí… 
 
SUSANA 
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(Corta) Bastava fazer queixa de ti por 
violência doméstica, que a tua carreira de 
psicólogo acabava. Por isso agradece-me. 

SUSANA precipita-se para dentro. 
ARCELINDO fica arrasado. EM MARA, 
afectada pelo que ouviu, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/9 INT. MARA QUARTO DIA 17 – MANHÃ 
 
 
MARA chora, ao telemóvel. 

MARA 
(Tel) Não consigo estar mais em casa. 
Quero ficar contigo, longe disto tudo. 
 

CORTA PARA: 
 
 
 

013/9A INT. VICENTINO DIA 17 – MANHÃ 
 
 
TOZÉ fala ao telemóvel. JADE fala com 
NAIFAS. GUILHERMINA está ao balcão. 

TOZÉ 
(Tel) Calma, Mara. Não podes 
simplesmente fugir para aqui. 

JADE desconfia da conversa TOZÉ.  
VOZ DE MARA 
(Off, Tel) Claro que posso. Nós vamos ao 
funeral de um dos patrões da minha mãe 
aí, por isso fica fácil. 

 
NAIFAS 
(Chamando Jade à atenção) Jade? 
 
JADE 
Hã? 
 
NAIFAS 
O que é que estavas a dizer do Ruas? 
 
JADE 
Ah, ele foi lá a casa pedir a minha irmã 
em namoro, por isso o teu pedido de 
casamento pode ir por água abaixo. 
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GUILHERMINA serve uma sandes a JADE. 
GUILHERMINA 
Ora aqui está a sandocha, rica. 
 
JADE 
Thank you. 
 
NAIFAS 
Não quero saber deles os dois. Se a tua 
irmã quiser casar comigo, tudo bem. Se 
não, tudo bem também. Parto para outra. 
 
GUILHERMINA 
(Pondo a mão na testa de Naifas) Epá, 
‘tás com febre, ou quê? 

NAIFAS liberta-se de GUILHERMINA. 
GUILHERMINA 
Andas muito estranho, rapaz, e eu vou 
descobrir o que é que se passa. 
 
JADE 
Bem, fui. Bye-bye. 
 
GUILHERMINA 
Boas aulas. 

JADE aproxima-se de TOZÉ, sem ele se 
aperceber, e ouve a conversa. 

TOZÉ 
(Tel) É claro que te ajudo, se te quiseres 
esconder aqui. Também quero estar 
contigo. Já viste, podia escrever poemas 
de propósito para ti. 

TOZÉ repara em JADE. 
TOZÉ 
Jade? O que é que queres? 
 
JADE 
(Mente) Nada, nada. ‘Tá descansado, vim 
só comprar uma sandes. Xau. 

TOZÉ vai para dentro, ao telemóvel. JADE fica 
parada à porta, a analisá-lo, desconfiada. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/10 EXT. PRAIA V. N. MILFONTES DIA 17 – MANHÃ 
 
 
CENA CLIPADA: 
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CRISTÓVÃO e JOAQUIM fazem um 
aquecimento, vestidos com roupa de desporto. 
CRISTÓVÃO E JOAQUIM correm com vigor, 
tentando ultrapassar-se. Um DESPORTISTA 
passa por eles a correr sem esforço, deixando-
os muito para trás. CRISTÓVÃO e JOAQUIM 
ficam envergonhados. CRISTÓVÃO e 
JOAQUIM nadam, mas cansam-se 
rapidamente. CRISTÓVÃO e JOAQUIM têm 
dificuldades no mar e começam a afogar-se. 
NADADOR-SALVADOR resgata-os do mar. 
 
FIM DE CENA CLIPADA. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/11 INT. INÊS QUARTO HERDADE DIA 17 – MANHÃ 
 
 
PEDRO discute por videochamada com RITA. 

PEDRO 
Nós precisávamos de alguém para 
marketing e para gestão, e o Daniel e a 
Cármen apareceram na hora certa. 
 

CORTA PARA: 
 
 
 

013/11A INT. PEDRO QUARTO CASA DIA 17 – MANHÃ 
 

 
RITA discute com PEDRO por videochamada. 

RITA 
Não me interessa. Essa é uma decisão 
que devia ser dos dois. 
 
PEDRO 
Eles foram à empresa ontem e estou a 
dizer-te agora. Mas, se não os quiseres lá, 
digo-lhes. Não temos nada assinado. 

 
RITA 
Não é preciso, deixa. Depois falamos. Vou 
agora sair para o funeral do Amadeu. 
Falamos quando chegar aí. 

RITA desliga a chamada, agastada. 
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CORTA PARA: 
 
 

 

013/11 INT. INÊS QUARTO HERDADE DIA 17 – MANHÃ 
 
 
PEDRO fala por videochamada. 

PEDRO 
Boa viag… 

PEDRO nota que Rita desligou, frustrado. A 
campainha toca. PEDRO sai. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/12 INT. INÊS SALA HERDADE DIA 17 – MANHÃ 
 

 
Sequência directa da cena anterior. PEDRO 
desce as escadas. A campainha toca 
incessantemente. 

PEDRO 
(Alto) Já vai. Calma. 

PEDRO abre a porta e fica intimidado ao ver 
BERNARDO do outro lado. 

BERNARDO 
Querias falar? Calha bem, porque 
também tenho umas coisas para te dizer. 

Na tensão, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/13 INT. PEDRO SALA CASA DIA 17 – MANHÃ 
 
 
AMADEU, EUGÉNIA, PATRÍCIA, FILIPE e 
SALVADOR esperam RITA, que desce as 
escadas. 

RITA 
Desculpem, estava a falar com o Pedro. 
 
EUGÉNIA 
(Esperançosa) Com o Pedro? 
 
RITA 
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Não tenha esperanças, Eugénia. 
Estávamos a falar da fábrica. 
 
FILIPE 
Não conseguem mesmo entender-se? 
 
RITA 
Gostava que sim… mas acho que não. 
 
SALVADOR 
Mas afinal o que é que ele fez, que ainda 
não percebi nada? 
 
PATRÍCIA 
(Adverte) Salvador! 
 
RITA 
(A Salvador) Tudo começou quando ele 
me mentiu. E agora acha que sou eu que 
lhe estou a mentir. 
 
SALVADOR 
(Sobre Patrícia) Pois. As mentiras dão 
cabo dos casamentos. 

PATRÍCIA percebe-o, afectada. 
FILIPE 
(Jocoso, a Salvador) Ai sim? Já tiveste 
quantas mulheres? 

SALVADOR não reponde, olhando PATRÍCIA. 
LOURENÇO 
Bem, temos mesmo de ir. 
 
RITA 
Sim. E aproveito para vos agradecer 
terem-me deixado ficar cá em casa, 
mas… 
 
EUGÉNIA 
(Corta) E vais continuar cá. 
 
RITA 
Não, Eugénia. Vou mesmo divorciar-me 
do Pedro, e não faz sentido continuar cá. 
 
EUGÉNIA 
E vais para onde? Não te dás com a tua 
família. 
 
PATRÍCIA 
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Eu disse à Rita que podia ficar uns 
tempos lá em casa. 
 
EUGÉNIA 
Isso não faz sentido nenhum. 

RITA pega na mão de EUGÉNIA, terna. 
RITA 
Obrigada por tudo, Eugénia. Foi como 
uma mãe para mim. Mas, quando 
voltarmos, mudo-me para casa da Patrícia 
e do Filipe. 

Na tensão, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/14 INT. INÊS SALA HERDADE DIA 17 – MANHÃ 
 

 
BERNARDO e PEDRO conversam, tensos. 

PEDRO 
Queres um café? 
 
BERNARDO 
(Sarcástico) Queres um beijinho? 
 
PEDRO 
Bernardo, eu sei que achas que estou 
contra ti nesta coisa do negócio do tráfico 
e do teu pai… 
 
BERNARDO 
(Corta) Fui eu. 
 
PEDRO 
Foste tu o quê? 
 
BERNARDO 
(Mente) Fui eu que te droguei no Ócio. 

Na surpresa de BERNARDO, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/15 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – MANHÃ 
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DÁLIA desce as escadas, bêbada. Bebe 
uísque. Destranca um armário e procura algo. 

DÁLIA 
O álbum? Onde é que está? O álbum? 

DÁLIA vasculha cada vez mais o armário, 
debalde. Parte objectos, descontrolada. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/16 INT. PEDRO SALA HERDADE DIA 17 – MANHÃ 
 
 
PEDRO e BERNARDO discutem. 

PEDRO 
Isso não é verdade. 
 
BERNARDO 
(Mente) Queria ficar sozinho com a Rita, 
mostrar-lhe que sou melhor que tu, por 
isso precisava de te tirar do caminho. 
 
PEDRO 
Por que é que só me estás a dizer isso 
agora? 
 
BERNARDO 
Porque já não vale a pena sentir 
remorsos. Não mereces. 
 
PEDRO 
Não acredito em ti. 
 
BERNARDO 
Agora que estou a admitir o que fiz é que 
não acreditas? 
 
PEDRO 
Só estás a dizer isso para me atingir. 
Achas que te traí por não ter denunciado 
o Lourenço à polícia por causa do negócio 
de tráfico… 
 
BERNARDO 
(Corta) Até mentes por ele, quando dizes 
que estiveste com ele à hora da morte do 
meu pai. 
 
PEDRO 
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(Com remorsos) Porque quero proteger a 
minha mãe, só isso. 
 
BERNARDO 
São escolhas. Fizeste a tua. E eu fiz a 
minha. 

BERNARDO vai para sair. 
PEDRO 
Não te desejo mal, Bernardo. 
 
BERNARDO 
Livra-te de aparecer no funeral do meu 
pai, que não respondo por mim. 

BERNARDO sai. Em PEDRO, tenso, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/17 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – MANHÃ 
 

 
DÁLIA parte vários objectos, descontrolada. 
LEONOR vem de dentro e tenta agarrá-la. 

LEONOR 
Valha-me Nossa Senhora da Graça! Dona 
Dália, pare. 
 
DÁLIA 
(Solta-se) Largue-me! Acha que está a 
agarrar no peixe para o almoço? 

DÁLIA agarra LEONOR pelos colarinhos. 
DÁLIA 
Onde é que está o meu álbum? 
 
LEONOR 
(Mente) Não sei do que é que está a falar. 
 
DÁLIA 
As empregadas nunca sabem nada, por 
isso é que nunca passam da quarta 
classe. 

DÁLIA continua a partir objectos. 
LEONOR 
Pelo amor de Deus, dona Dália, não faça 
isso. 

BERNARDO entra. Corre para DÁLIA. 
BERNARDO 
Mãe, o que é que se passa? 

DÁLIA agarra BERNARDO pelos colarinhos. 
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DÁLIA 
Foste tu, não foste? Roubaste o meu 
álbum. 
 
BERNARDO 
Qual álbum? 
 
DÁLIA 
Com as fotos do Gonçalo, da minha 
família. DÁ-MO! 

DÁLIA continua a partir objectos. BERNARDO 
e LEONOR prendem-na. 

BERNARDO 
Pare! A mãe acha que o pai ia querer vê-
la assim? 

DÁLIA pára, absorvendo as palavras de 
BERNARDO. 

BERNARDO 
Vamos subir. Temos de nos arranjar para 
o funeral, OK? 

DÁLIA anui, catatónica. 
BERNARDO 
Obrigado, Leonor. 

LEONOR anui-lhe. BERNARDO vai para dentro 
com DÁLIA. LEONOR assegura-se de que está 
sozinha. Vai para dentro e regressa com a sua 
mala. Tira de lá o álbum e arruma-o. 
BERNARDO regressa e vê-a, mas ela não 
repara. 

BERNARDO 
O que é que está a fazer? 

Em LEONOR, encurralada, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/18 INT. ÓCIO DIA 17 – MANHÃ 
 
 
TINA despede-se de VISITANTE. 

TINA 
Obrigada. Bom dia. 

VISITANTE sai. TINA faz uma chamada para 
“CÁRMEN”. Não atende. Desliga, triste. Faz 
uma chamada para “LOURENÇO”. 

VOZ DE TELEFONE 
(Tel, Off) … Deixe a sua mensagem após 
o sinal. 

O telemóvel faz um beep. 
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TINA 
Lourenço, estou à espera que me ligues 
desde ontem. Diz-me que não foste 
mesmo capaz de matar o Amadeu. 

TINA desliga a chamada, preocupada. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/19 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – MANHÃ 
 
 
BERNARDO confronta LEONOR. 

BERNARDO 
Não acredito que a Leonor me traiu. 
 
LEONOR 
Não é nada disso, menino Bernardo. Só 
queria saber o que se estava a passar 
com os seus pais, para o poder ajudar. 
 
BERNARDO 
Mentirosa. Você anda é metida com a 
Inês. 
 
LEONOR 
Não… 
 
BERNARDO 
(Corta) Eu devia ter percebido logo de 
início que não era de confiança. Não é por 
acaso que é tia daquele verme. 
 
LEONOR 
Menino Bernardo, só quero o seu bem. 
 
BERNARDO 
A bisbilhotar a minha vida para dar trunfos 
à Inês? Há quanto tempo é que sabia que 
eu tinha um irmão? 
 
LEONOR 
Juro que só soube depois de si. Foi a Inês 
que me disse. 
 
BERNARDO 
Mentirosa. 
 
LEONOR 
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(Sincera) É a verdade. 
BERNARDO agarra LEONOR, violento. 

BERNARDO 
Você vai embora daqui e nunca mais 
volta, está a ouvir? NUNCA MAIS. Rua. 

BERNARDO arrasta LEONOR para a porta. 
LEONOR 
Por favor, menino. 

BERNARDO expulsa LEONOR. Dá um 
pontapé num móvel, irado. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/20 INT. AUTOCARAVANA DIA 17 – MANHÃ 
 
 
LUCAS conversa com MÓNICA, surpreendida. 

MÓNICA 
Ela vai mesmo embora?! 
 
LUCAS 
Sim, parece que a embaixada aceitou 
mesmo a candidatura da Lena. 
 
MÓNICA 
(A medo) Então e a história da conta falsa 
de email? 
 
LUCAS 
A primeira que lhe enviou os bilhetes de 
avião, era falsa, mas a Lena acabou 
mesmo agora de ser contactada pela 
embaixada verdadeira. 
 
MÓNICA 
Uau, que timing. Isso quer dizer que ela 
vai mesmo para a Austrália? 
 
LUCAS 
(Cabisbaixo) Sim. Logo agora que 
estávamos tão bem. 

MÓNICA esconde a satisfação. 
MÓNICA 
Pois… 
 
LUCAS 
Como é que lidas com as saudades do 
teu namorado que emigrou? 
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MÓNICA 
(Mente) Infelizmente, é muito difícil. Mal 
falamos. Ele tem a vida dele lá e eu cá. 
 
LUCAS 
É muito triste… mas pronto, pelo menos 
fico feliz que tenhas arranjado outro aqui. 

MÓNICA abraça LUCAS. 
MÓNICA 
És tu, meu amor. 
 
LUCAS 
Eu estava a falar do Luís. 

MÓNICA desfaz o abraço. 
MÓNICA 
Ah, claro. 

Em MÓNICA, sem jeito, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/21 INT. VICENTINO DIA 17 – MANHÃ 
 
 
MÓNICA conversa com LUÍS. GUILHERMINA 
serve às mesas. 

LUÍS 
(Corta) Não era beijado há anos. Não 
estou a dizer que foi mau, pelo contrário. 
Mas tens namorado e somos amigos. 
Quer dizer, acho que somos… 
 
MÓNICA 
(Corta) Eu sei que é confuso, desculpa. É 
que eu e o Lucas temos uma relação… 
 
LUÍS 
(Completa) Poliamorosa. Eu percebi. 
 
MÓNICA 
Sabes o que é? 
 
LUÍS 
Já li sobre o assunto. Mas beijaste-me 
porquê? 
 
MÓNICA 
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Porque lhe queria fazer ciúmes. Mas não 
me correu muito bem. 
 
LUÍS 
Mas nesse tipo de relações há espaço 
para os ciúmes? 
 
MÓNICA 
Eu só amo o Lucas e também queria que 
ele me amasse só a mim, mas… 

GUILHERMINA ouve a conversa e aproxima-se. 
GUILHERMINA 
Ó rica, andas outra vez com essa 
ladainha? Ai, essa tua cruz. 
 
MÓNICA 
É a que tenho, dona Guilhermina. Olhe, 
tenho novidades sobre a Lena. 
 
GUILHERMINA 
Então? 
 
MÓNICA 
Ela vai mesmo embora. Foi aceite pela 
embaixada na Austrália. 
 
GUILHERMINA 
‘Tás a ver como deu tudo certo? E 
andaste tu a fazer-te passar pela 
embaixada. 
 
LUÍS 
(Surpreso) O quê? 
 
MÓNICA 
Dona Guilhermina, por amor de Deus, não 
ande a contar isso às pessoas. Não quero 
que o Lucas saiba. 
 
GUILHERMINA 
(Sobre Luís) Desculpa, filha, pensei que 
ele soubesse. Esta boca não se abre 
mais. Até já. 
 
MÓNICA 
Obrigada. 

GUILHERMINA afasta-se. 
LUÍS 
Fizeste-te passar pela embaixada 
portuguesa? 
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MÓNICA 
Não me orgulho disso, acredita. Mas pelo 
menos espero que isto sirva para te 
mostrar que não podes desistir da Carla. 

Em LUÍS, ponderando, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/22 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 17 – MANHÃ 
 
 
CONSTANÇA e LEONOR fazem o almoço. 

LEONOR 
Não. Não vou fazer mais nada que vá 
contra os meus princípios. 
 
CONSTANÇA 
Eh-lá, andaste a ensaiar esse discurso 
antes de vires para aqui? 
 
LEONOR 
Estou a falar a sério, mana. Quando o 
Bernardo me apanhou com o álbum das 
fotos, senti-me pior que uma ladra. 
 
CONSTANÇA 
O que fizeste foi por nós. 
 
LEONOR 
Mas não faço mais. 
 
CONSTANÇA 
Fazes, sim senhora. Vais começar a 
trabalhar na fábrica e precisamos de ti 
para saber o que se passa lá. 
 
LEONOR 
Constança, não vou fazer mais nada que 
magoe as pessoas. 
 
CONSTANÇA 
Não te estou a pedir para fazeres isso. 
Estou a pedir-te para ajudares a tua 
família. 

LEONOR bufa, resignada, 
LEONOR 
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Ainda tenho de voltar à casa dos Bacelar 
para receber o dinheiro do mês, mas não 
sei com que cara. Se calhar vou só 
amanhã, é o funeral hoje… 
 
CONSTANÇA 
(Corta) Não vais nada. Vais hoje. Tens de 
ter dinheiro para pagar o parque. 

Em LEONOR, resignada, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/23 INT. SUSANA KITCHENETTE DIA 17 – MANHÃ 
 
 
SUSANA e ARCELINDO estão à porta, prontos 
para sair. 

SUSANA 
(Chama) Meninos, ‘bora, despachem-se. 
 
ARCELINDO 
Achas que é boa ideia eles irem ao 
funeral? 
 
SUSANA 
Eles não podem ficar aqui sozinhos 
enquanto estamos em Vila Nova de 
Milfontes. Aproveitamos e passeamos a 
seguir. Estamos a precisar. 

MARA e FRANCISCO vêm de dentro. 
FRANCISCO 
Já cá estamos. Já sabem como é que é a 
Mara para se despachar. 

 
MARA 
Que lata, tu é que passas a vida ao 
espelho. 
 
ARCELINDO 
Meninos, vão andando para o carro. 

MARA nota que algo se passa. Sai com 
FRANCISCO. 

SUSANA 
O que é que foi? 
 
ARCELINDO 
Susana, tens de me dizer: tens alguma 
coisa a ver com a morte do Amadeu? 
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SUSANA não responde. Apenas sorri. 
ARCELINDO 
Estou a falar a sério, Susana. Foste a 
última pessoa que esteve com ele e a 
polícia apareceu cá em casa. 
 
SUSANA 
Achas que agora é que é hora de falar 
disso? 
 
ARCELINDO 
Nunca queres falar disso. 
 
SUSANA 
O que precisas de saber é que faço tudo 
para dar uma boa vida à minha família. 
 
ARCELINDO 
O que é que queres dizer com isso? 
 
SUSANA 
Que tens de decidir: queres continuar a 
respeitar esta família, a quem dou tudo? 
Se sim, muito bem; se não… 
 
ARCELINDO 
Senão o quê? 
 
SUSANA 
Acho que sabes do que é que sou capaz. 

ARCELINDO vai para responder, mas ISABEL 
aproxima-se da porta. 

ISABEL 
(A Arcelindo) Bom dia, doutor. Peço 
desculpa, estavam de saída? 
 
SUSANA 
(Desafiadora) Não sei. Estamos, 
Arcelindo? 

ARCELINDO pondera, nervoso. 
ARCELINDO 
Peço desculpa, Isabel, mas agora não 
tenho tempo. 

SUSANA fica triunfante. Em ISABEL, triste, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/24 INT. ISABEL SALA COMUM DIA 17 – MANHÃ 
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CRISTIANO dá um batido a TÂNIA. 

TÂNIA 
Que bom aspecto. Gosto tanto da ideia de 
me alimentares. 
 
CRISTIANO 
Alimento-te aqui e tu alimentas-me ali no 
quarto. 

Os DOIS riem, cúmplices. TÂNIA bebe o batido 
e cospe. 

TÂNIA 
Credo, o que é isto? Tem gosto de fralda. 
 
CRISTIANO 
Fralda? Qu’é que ‘tás para aí a dizer? 

CRISTIANO bebe. 
CRISTIANO 
Isto ‘tá do caraças, dama. Foi feito por 
mim, por isso só pode ‘tar bom. 
 
TÂNIA 
Não consigo beber isso. 
 
CRISTIANO 
Vá lá, isto ‘tá cheio de cenas boas para o 
corpo. 
 
TÂNIA 
Mas o que é que isso leva? 
 
CRISTIANO 
Pimenta caiena, aipo, erva de trigo… 

TÂNIA faz um ar enojado. ISABEL entra a 
correr, chorosa, 

CRISTIANO 
(A Isabel) Boas. 
 
TÂNIA 
(Chama) O que é que aconteceu, Isabel? 
Também bebeste o batido? 

ISABEL vai para dentro. 
CRISTIANO 
(A Tânia) Deixa. Agora vamos ao treino. 
 
TÂNIA 
Tenho de ver se a Isabel está bem. 
 
CRISTIANO 
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A gaja ‘tá igual a ela própria. Vá, não te 
escapas do treino. 
 
TÂNIA 
Não consigo treinar com vontade de 
vomitar, Cristiano. 
 
CRISTIANO 
Vai uma aposta? 
 

ELIPSE 
 
CENA CLIPADA: 
 
TÂNIA treina a custo, com CRISTIANO a 
incentivá-la. TÂNIA faz flexões e CRISTIANO 
senta-se nas suas costas, fazendo-a cair. 
TÂNIA treina boxe com CRISTIANO, baixando-
se quando ele soca. TÂNIA engana-se a 
baixar-se e leva no nariz, inadvertidamente, um 
soco de CRISTIANO, que fica em pânico. 
CRISTIANO corre no mesmo lugar, levando os 
joelhos ao peito muito depressa. A seu lado, 
TÂNIA (com algodão no nariz) tenta imitá-lo, 
mas sem energia, lenta. 
 
FIM DE CENA CLIPADA: 
 
CORTA PARA: 
 
 

Passagem de Tempo 
Stock Shot Vila Nova de Milfontes 

 
 

013/25 INT. VICENTINO DIA 17 – TARDE 
 
 
GUILHERMINA almoça com NAIFAS, DANIEL 
e CÁRMEN. NAIFAS não come, culpado. 

GUILHERMINA 
(A Naifas) E o teu pai que nunca mais 
vem. Ó rapaz, come! 

NAIFAS não responde. 
DANIEL 
O Joaquim foi treinar com o meu pai, não 
foi? 
 
CÁRMEN 
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O que é que lhes deu para começarem a 
treinar só agora depois de velhos? 
 
GUILHERMINA 
Eh! O meu Joaquim não é assim tão 
velho. 

DANIEL e CÁRMEN riem. 
NAIFAS 
(Sério) Não querem dar parte fraca. 
 
GUILHERMINA 
(A Daniel) E o teu pai quer impressionar a 
Tina. 
 
CÁRMEN / DANIEL 
Hã? / A Tina?! 
 
GUILHERMINA 
Sim senhora. Ele só quis fazer esta 
parvoíce da competição de ginástica 
porque ela gostou da ideia. 
 
DANIEL 
Não me digam que o meu pai e a Tina… 
 
CÁRMEN 
Deixa, o teu pai até pode gostar dela, mas 
ela só gosta dos meus namorados. 
Imagino com quantos é que ela já esteve. 
 
NAIFAS 
O amor não se escolhe. Sofre-se com ele. 
 
GUILHERMINA 
Credo, rapaz. Tu andas cada vez pior. E 
eu quero saber o que é que se passa. 

TOZÉ entra, com a mochila da escola. 
GUILHERMINA 
(A Tozé) Atão filho, já em casa? 
 
TOZÉ 
Ya, quero ir ao funeral do velho. 
 
DANIEL 
Do Amadeu? 

NAIFAS fica alerta. 
NAIFAS 
Eu também vou. 

 
GUILHERMINA 
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(A Naifas e Tozé) Por alma de quem? 
 
TOZÉ 
Porque sim. Tenho esse direito, ou não? 
 
NAIFAS 
(A Tozé) Eu levo-te. 
 
GUILHERMINA 
Vocês andam muito estranhos e eu quero 
saber o que é que se passa de uma vez 
por todas. 

NAIFAS e TOZÉ vão para dentro. 
GUILHERMINA 
António José e André Jesus, voltem aqui!  

GUILHERMINA vai ir para dentro, mas 
JOAQUIM e CRISTÓVÃO entram, exaustos. 

CRISTÓVÃO / JOAQUIM 
Dona Guilhermina! / Mulher! 

TODOS amparam CRISTÓVÃO e JOAQUIM. 
DANIEL / CÁRMEN 
Pai? / O que é que se passou? 
 
GUILHERMINA 
(A Joaquim) Credo, homem. ‘Tás todo 
morto matado. Vou buscar água. 

GUILHERMINA vai buscar águas. 
DANIEL 
Estiveram a treinar até agora? 
 
JOAQUIM 
E quase morremos afogados. 

GUILHERMINA dá-lhes as águas. 
CÁRMEN 
Diga a verdade, Cristóvão: isso é tudo 
para impressionar a minha mãe? 

CRISTÓVÃO fica encurralado. 
CRISTÓVÃO 
(Mente) Eu… agora não consigo falar. 

DANIEL e CÁRMEN não acreditam. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/26 INT. GORETI KITCHENETTE DIA 17 – TARDE 
 
 
GORETI limpa a casa com uma vassoura, que 
usa em jeito de microfone. 
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GORETI 
(Canta “A Família da Leidi gaga”, de 
Herman José) O meu marido é cor- é cor- 
é cor-/ Coronel de infantaria/ A filha mais 
velha é pu- é pu- é pu-/ Poderosa 
empresária… 

JADE entra, com a mochila da escola. 
JADE 
Olá. 
 
GORETI 
Ainda bem que chegaste, filha. Ajuda-me 
aqui. 

JADE ignora-a e vai para dentro. 
GORETI 
(Chama) Jade! 

 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/27 INT. CARLA QUARTO DIA 17 – TARDE 
 
 
Sequência directa da cena anterior. JADE 
pousa a mochila e conecta o telemóvel ao 
computador. Transfere vídeos. Pega numa 
toalha de banho. GORETI entra. 

GORETI 
Olha lá, pá, agora ‘tás surda? ‘Tás como a 
tua avó, ou quê? 
 
JADE 
Vou tomar banho. 
 
GORETI 
Ajuda-me a limpar a casa. 
 
JADE 
Também ‘tás surda? Já disse que vou 
tomar banho. Hoje tive hip-hop. 
 
GORETI 
Eu quero lá saber da pipoca (hip-hop). 
Tens de me ajudar, que não sou crispada 
(criada) de ninguém. 

JADE ignora-a e sai com a toalha. 
GORETI 
(Chama) Jade! Epá, esta gaja não sei a 
quem é que sai. 
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GORETI limpa o quarto com um pano, 
cuspindo em objectos e limpando-os de 
seguida. Limpa o teclado do computador e, 
sem querer, põe a tocar o VÍDEO GRAVADO 
NA CENA 010/18. GORETI assiste. 

GORETI 
Olha eu na festa da alta. Epá, sou mesmo 
toda boa, um naco de peixe (carne). 

GORETI continua a limpar o teclado e o rato do 
computador. Faz UPLOAD DO VÍDEO na 
internet, inadvertidamente. 

GORETI 
Epá, o que é que já fiz para aqui? Bem, 
deixa ‘tar, que tenho mais que fazer. 

GORETI sai. 
 

CORTA PARA: 
 
 
 

013/28 INT. INÊS SALA HERDADE DIA 17 – TARDE 
 
 
DAVID e PEDRO jogam consola. 

PEDRO 
Vai, vai, vai. Força! 

RITA, EUGÉNIA, LOURENÇO, PATRÍCIA, 
SALVADOR e FILIPE entram. DAVID vai a 
correr abraçar RITA. 

DAVID / RITA 
Mãe! / Ó filho, que saudades. 
 
EUGÉNIA 
(A David) Dá cá um beijo à avó. 

DAVID cumprimenta TODOS. PEDRO 
aproxima-se, sem jeito. Cumprimenta FILIPE. 

FILIPE / PEDRO 
‘Tão meu? / ‘Tás bem? 
 
LOURENÇO 
Como é que está a ir a empresa, Pedro? 

PEDRO ignora LOURENÇO. 
EUGÉNIA 
(A Pedro) Estás bem, filho? 
 
PEDRO 
Não vou ao funeral. Fico aqui com o 
David. 
 
EUGÉNIA 
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Porquê? 
 
SALVADOR 
(A Patrícia) Também posso ficar? 
 
RITA 
(A Pedro) É por minha causa? 
 
PEDRO 
O Bernardo não quer que vá. E eu vou 
respeitar. 
 
RITA 
Eu percebo-o. 
 
PEDRO 
E tu que não percebesses. 

RITA vai para responder, mas EUGÉNIA corta. 
EUGÉNIA 
Não vamos começar, pois não? 
 
LOURENÇO 
O Pedro não vai, mas nós vamos, certo? 
 
SALVADOR 
Ó mãe, deixa-me ficar aqui. Vá lá. 
 
PATRÍCIA 
OK, tudo bem, se o Pedro não se 
importar. 
 
PEDRO 
Não importo nada. (A David e Salvador) 
Vá, vão lá viciar. 

SALVADOR e DAVID vão jogar consola. 
FILIPE 
(A Salvador) Juízo. 

 
LOURENÇO 
Bom, vamos andando. 
 
EUGÉNIA 
(A Pedro) Até já, filho. 

RITA, PATRÍCIA, FILIPE e EUGÉNIA saem. 
LOURENÇO vai para sair, mas PEDRO pára-o. 

PEDRO  
(Sussurra) Como é que tem coragem de ir 
ao funeral do homem que matou? 
 
LOURENÇO 
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E tu és cúmplice. Ficaste do meu lado, 
não ficaste? 
 
PEDRO 
Fiquei do lado da minha mãe. 

FILIPE regressa. Nota o ambiente estranho. 
FILIPE 
Está tudo bem? 
 
LOURENÇO 
Sim. Vamos. 

LOURENÇO sai. FILIPE espera uma resposta 
de PEDRO. 

PEDRO 
Vai. Depois falamos. 
 
FILIPE 
Falamos mesmo. 

FILIPE sai. PEDRO suspira, na 
descompressão. Aproxima-se de SALVADOR e 
DAVID. 

PEDRO 
Posso juntar-me? 
 

CORTA PARA: 
 
 
 

013/29 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – TARDE 
 
 
BERNARDO e uma DÁLIA catatónica descem 
as escadas, de luto. 

BERNARDO 
Está pronta, mãe? 

DÁLIA não responde. Sai. BERNARDO fica 
preocupado e sai atrás dela. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/30 INT. CARLA QUARTO DIA 17 – TARDE 
 
 
CENA MUSICADA: 
 
JADE entra, vinda do banho. Desliga o 
computador sem perceber que o vídeo está 
publicado. Deita-se a ver, no telemóvel, 



Episódio 13 A Farsa Página 33 

 

FOTOS DE TOZÉ. Abre o blogue “ANTÓNIO 
VIVALMA – POEMAS DE AMOR”, suspeita. 
 
FIM DE CENA MUSICADA. 
 
CORTA PARA: 
 
 

Passagem de Tempo 
 
 

013/31 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – NOITE 
 
 
BERNARDO e RITA entram, amparando 
DÁLIA, sem forças. 

BERNARDO 
Aguente-se, mãe. Já estamos quase. 
 
RITA 
Vá, Dália. Já passou. 
 
BERNARDO 
(A Rita) Obrigado pela ajuda. 
 
RITA 
De nada. Já não é a primeira vez. 
 
BERNARDO 
(Sobre Dália) Eu levo-a para cima. 

RITA anui. BERNARDO sobe as escadas com 
DÁLIA e vai para dentro. RITA espera. 
BERNARDO regressa. 

BERNARDO 
Já está a descansar. 
 
RITA 
Esta pergunta é um bocado estúpida, 
mas: como é que estás? 
 
BERNARDO 
Não sei. O meu pai não merecia isto, a 
minha mãe não merecia, eu não merecia. 

RITA consola BERNARDO. 
RITA 
Eu sei. Estou aqui para o que precisares. 
 
BERNARDO 
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Ele disse-me que gostava de mim, antes 
de morrer. 
 
RITA 
Ele morreu mesmo nos teus braços? 

BERNARDO anui, chorando. 
BERNARDO 
Ele disse que tive um irmão com 
leucemia. Nasci porque podia ser que a 
medula fosse compatível, mas… 
 
RITA 
(Corta) Shh, pronto, não se fala mais 
disso. 

Os DOIS abraçam-se. 
BERNARDO 
Estou tão sozinho. 
 
RITA 
Não estás nada. Estou aqui. Vou estar 
sempre. 

Os DOIS olham-se, apaixonados. Beijam-se. 
BERNARDO vai para tirar a roupa a RITA, mas 
ela pára-o. 

RITA 
Espera. 
 
BERNARDO 
Quero estar contigo. 

RITA cede. Os DOIS vão fazer sexo. LEONOR 
vem de dentro e choca-se ao vê-los. 

LEONOR 
Ai, peço desculpa. 

RITA e BERNARDO tapam-se prontamente. 
BERNARDO 
O que é que está aqui a fazer?! Saia. 
 
LEONOR 
Eu vinha só receber… 
 
BERNARDO 
(Corta, alto) SAIA! 

LEONOR sai a correr. No embaraço, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/32 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 17 – NOITE 
 



Episódio 13 A Farsa Página 35 

 

 
INÊS, CONSTANÇA e LEONOR jantam. 

INÊS 
O quê? A Rita enrolada com o Bernardo? 
Mas isso é óptimo! 
 
CONSTANÇA 
(A Leonor) Estás a ver como foi bom teres 
lá voltado? 

INÊS fica absorta nos seus pensamentos. 
LEONOR 
Bom para quem? Para mim não é. 
 
CONSTANÇA 
Se é bom para nós, é bom para ti. 
Estamos quase a ter a vida que tínhamos 
dantes. 
 
LEONOR 
É só nisso que pensas? 

 
CONSTANÇA 
Estou a viver num buraco há quase dez 
anos. Quero a minha casa de volta. (A 
Inês) E agora o que é que vais fazer? 
 
INÊS 
Vou esperar. 

No calculismo de INÊS, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/33 INT. INÊS QUARTO HERDADE DIA 17 – NOITE 
 
 
PEDRO lê dossiês. RITA bate à porta e entra. 

PEDRO 
Então, como é que foi o funeral? 
 
RITA 
(Embaraçada) Tenho de falar contigo. 
 
PEDRO 
O David está óptimo, tem comido bem… 
 
RITA 
(Corta) É sobre o Bernardo. 

PEDRO fica em alerta. RITA faz-se de forte. 
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RITA 
Não te devo explicações nenhumas, mas, 
antes que comecem os mal-entendidos… 
eu e o Bernardo beijámo-nos. 

PEDRO petrifica. RITA sai, escondendo o 
arrependimento. No choque de PEDRO, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/34 INT. ÓCIO DIA 17 – NOITE 
 
 
TINA discute com LOURENÇO. 

TINA 
Não acredito nisto. 
 
LOURENÇO 
Eu disse-te que, se o Amadeu deixasse o 
negócio, não havia mais nada a fazer. 
 
TINA 
Mataste uma pessoa, Lourenço. Tens 
noção do que é que fizeste? 
 
LOURENÇO 
(Enfrenta-a) Tenho. Tenho perfeita noção. 
Faço isto por ti e não me arrependo. 
 
TINA 
Nunca te pedi coisíssima nenhuma. 
 
LOURENÇO 
Mas é minha obrigação proteger-te depois 
do que aconteceu. 
 
TINA 
Não quero mais isto. Se este é o preço a 
pagar para ter a galeria e dar uma boa 
vida à Cármen… 
 
LOURENÇO 
(Corta) Não te atrevas a acabar a frase. 
 
TINA 
(Continua) Prefiro que isto acabe de uma 
vez. 
 
LOURENÇO 
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Tina… 
 
TINA 
(Corta) A nossa ligação acaba aqui. 

Na tensão, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/35 INT. VICENTINO DIA 17 – NOITE 
 
 
NAIFAS e TOZÉ entram. NAIFAS está 
esgotado. 

TOZÉ 
Nunca te vi tão mal, nem no funeral da tia 
Cremilde. 

NAIFAS não responde. Vai para ir para dentro, 
mas TOZÉ pára-o. 

TOZÉ 
Havia alguma cena entre ti e o Amadeu? 
 
NAIFAS 
‘Tou cansado. 

NAIFAS vai para dentro. 
TOZÉ 
(Chama) Naifas. 

TOZÉ fica preocupado. Batem à porta, de 
mansinho. TOZÉ verifica que está sozinho e 
abre. MARA entra. 

MARA 
Já estás sozinho? 
 
TOZÉ 
Já. Tens de ficar aqui escondida. 
 
MARA 
Obrigada. 
 
TOZÉ 
Tens a certeza de que queres fugir dos 
teus pais? 
 
MARA 
Nunca tive tanta certeza. 
 
TOZÉ 
Mas o teu pai é assim tão mau? 
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MARA 
Não é o meu pai, é a minha mãe. Ela 
trata-o tão mal. Parece maluca. (Chora) 
Até se queimou de propósito quando 
estava a discutir com ele. 

TOZÉ conforta-a. 
TOZÉ 
Pronto, tem calma. Eu ajudo-te. Vais ficar 
aqui. 

Em JADE, agradecida, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/36 EXT. RUA V. N. MILFONTES DIA 17 – NOITE 
 
 
SUSANA fala ao telemóvel, enquanto 
ARCELINDO aborda TRANSEUNTES, 
mostrando-lhes o ecrã do telemóvel. 

SUSANA 
(Tel) Francisco, fica no hotel com a baby-
sitter e liga-me assim que a tua irmã 
aparecer. 

SUSANA desliga a chamada. 
ARCELINDO 
(Mostrando o telemóvel a Transeunte 2) 
Desculpe, por acaso viu esta jovem? É 
minha filha. 

TRANSEUNTE 2 abana negativamente a 
cabeça e segue caminho. ARCELINDO aborda 
TRANSEUNTE 3. 

ARCELINDO 
Desculpe, viu esta jovem? 

ARCELINDO vai para lhe mostrar o ecrã do 
telemóvel, mas TRANSEUNTE 3 ignora, 
seguindo caminho. SUSANA repara. 

SUSANA 
(Sarcástica, a Transeunte 3) Olhe, 
obrigada pela ajuda! 
 
ARCELINDO 
(A Susana) Ela não apareceu no hotel? 
 
SUSANA 
Não. O Francisco está uma pilha. 
 
ARCELINDO 
Estamos todos. 



Episódio 13 A Farsa Página 39 

 

SUSANA e ARCELINDO abordam mais 
TRANSEUNTES. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/37 INT. VICENTINO DIA 17 – NOITE 
 
 
TOZÉ acaba de preparar um saco-cama para 
MARA. 

TOZÉ 
Pronto, ficas aqui. 
 
MARA 
Obrigada. 
 
TOZÉ 
Mas tens de arrumar isto e de te pirar 
daqui antes das seis e meia. 
 
MARA 
Tão cedo? 

JADE espia-os pela janela. 
TOZÉ 
É quando a minha mãe vem para aqui. 
 
MARA 
OK, mas vou para aonde? 
 
TOZÉ 
Vai ter à minha escola. Depois encontro-te 
lá. Sabes onde é? 
 
MARA 
Sim. 
 
TOZÉ 
OK. (Sem jeito) Então… até amanhã? 

Os DOIS hesitam, mas beijam-se nos lábios. 
MARA 
Até amanhã. 

Os DOIS sorriem, cúmplices. TOZÉ vai para 
dentro e MARA deita-se. Em JADE, ciumenta, 
 
CORTA PARA: 
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013/38 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – NOITE 
 
 
CENA MUSICADA: 
 
Luzes apagadas. BERNARDO está sozinho, 
pensativo. Envia uma mensagem para 
“NAIFAS”: “Vem a minha casa agora”. No ódio 
de BERNARDO, 
 
FIM DE CENA MUSICADA. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/39 INT. INÊS QUARTO HERDADE DIA 17 – NOITE 
 
 
PEDRO chora. FILIPE bate à porta e entra. 

FILIPE 
Posso? 

PEDRO limpa as lágrimas e FILIPE nota. 
PEDRO 
Força. Está tudo bem? 
 
FILIPE 
Sim, a Patrícia foi tirar umas fotos à vila. 
O que é que tens? 

PEDRO chora. 
PEDRO 
Não acredito no que me está a acontecer. 

FILIPE conforta PEDRO. 
FILIPE 
Calma, Pedro. O que é que se passou? 
 
PEDRO 
Não acredito que me estou a separar do 
amor da minha vida. 
 
FILIPE 
O que é que aconteceu com a Rita? 
 
PEDRO 
Ela traiu-me, Filipe. E aquele estupor 
deve-me ter drogado mesmo no Ócio. 
 
FILIPE 
Hã? Não estou a perceber. 
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PEDRO 
A Rita traiu-me com o Bernardo. Ela 
acabou de me contar. 

FILIPE fica chocado. No choro de PEDRO, 
 
CORTA PARA: 

 
 
 

013/40 EXT. RUA V. N. MILFONTES DIA 17 – NOITE 
 
 
PATRÍCIA tira fotos à paisagem. ARCELINDO 
aborda-a. Ao fundo, SUSANA aborda LUCAS.  

ARCELINDO 
Peço desculpa, por acaso viu esta jovem? 
Está desaparecida desde hoje. 

PATRÍCIA vê com atenção a FOTO DE MARA 
no telemóvel de ARCELINDO. 

PATRÍCIA 
Acho que a vi à tarde, num funeral. 
 
ARCELINDO 
Sim, nós estávamos lá. Ela desapareceu 
a seguir. É minha filha. 
 
PATRÍCIA 
Não a vi depois disso, mas prometo que, 
se a vir, falo consigo. 

ARCELINDO entrega-lhe um cartão de 
contacto. 

ARCELINDO 
Tem aqui o meu contacto. Muito obrigado. 

ARCELINDO aborda outros TRANSEUNTES. 
PATRÍCIA analisa o cartão de contacto e 
esbarra em LUCAS, deixando cair o cartão. 

PATRÍCIA 
Desculpe. 
 
LUCAS 
Eu é que peço desculpa. 

LUCAS pega no cartão de contacto e devolve-
lho. 

PATRÍCIA 
Obrigada. 

Os DOIS sentem química. 
 
CORTA PARA: 
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013/41 INT. CARLA QUARTO DIA 17 – NOITE 
 
 
CARLA está ao computador, estupefacta com o 
que vê. JADE entra, rezingando. 

JADE 
Acham-se muito espertos, mas eu dou-
vos a esperteza. 
 
CARLA 
(Chama) Jade. 
 
JADE 
(Ignorando Carla) Vou dar cabo daquela 
estúpida daquela Mara. 
 
CARLA 
Jade! 
 
JADE 
Ai, o que é que foi? 
 
CARLA 
Já viste isto? 
 
JADE 
O quê? 

JADE vê que está a passar no computador o 
VÍDEO GRAVADO NA CENA 10/18. 

CARLA 
O vídeo da mãe a discutir com o 
segurança da festa. Está viral. 

No choque de JADE, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/42 INT. VICENTINO DIA 17 – NOITE 
 
 
CENA MUSICADA: 
 
MARA dorme. NAIFAS vem de dentro e 
tropeça nela. Estranha-a. MARA faz-lhe sinal 
de “shh”. NAIFAS sai. 
 
FIM DE CENA MUSICADA. 
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CORTA PARA: 
 
 
 

013/43 INT. INÊS KITCHENETTE CASEBRE DIA 17 – NOITE 
 
 
Batem à porta. INÊS, de pijama, vem de dentro 
e abre. PEDRO está do outro lado, ansioso. 

INÊS 
Pedro? Está tudo bem? 

PEDRO beija-a calorosamente. Os DOIS vão 
para dentro. 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/44 INT. BERNARDO SALA DIA 17 – NOITE 
 
 
Luzes apagadas. BERNARDO espera. Batem à 
porta e vai abrir. É NAIFAS, culpado. 

BERNARDO 
Está na altura de ajustarmos contas. 

Na tensão, 
 
CORTA PARA: 
 
 
 

013/45 INT. INÊS QUARTO CASEBRE DIA 17 – NOITE 
 
 
INÊS e PEDRO entram aos beijos. Vão para a 
cama e fazem sexo. 
 
CORTA PARA: 
 
GENÉRICO FINAL 
 
 

Fim do 13º Episódio 


