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Introdução

A vida e obra de Agatha Christie fascina qualquer um. Conheci-a através da leitura de um 
velho livro, Miss Marple – The Complete Short Stories, com páginas amarelecidas pelo 
tempo e cheiro a mofo, que comprei no Mercado Brocante de Sintra. É um mercado 
simpático para o leitor visitar, embora me sinta obrigado a prevenir que é relativamente 
pequeno. Pergunto-me se não está em vias de se extinguir.

Quando comecei a ler não parei até ao último livro envolvendo Miss Jane Marple. Li cada 
livro com fôlego acelerado, de quem precisa de mais uma palavra, mais um parágrafo ou 
mais uma página para respirar. Foi uma experiência fascinante conhecer uma simpática 
idosa com o seu chapéu de lã cor-de-rosa, fazendo uso da sua idade para descobrir 
ardilosamente as especificidades de cada crime com que se deparava.

Vários motivos me estimularam à criação da peça de teatro “A Morte Chega Cedo”. 
Pertenço há alguns anos ao Teatro União que é o grupo de teatro residente da Sociedade 
União Sintrense. Desempenho funções de apoio à produção dos espectáculos e por isso 
decidi dar um contributo um pouco diferente através da escrita desta peça, feita com 
base no meu conhecimento da obra de Christie referente a Miss Marple. Outra motivação 
bastante forte é a própria comemoração do 125º aniversário de Agatha Christie. Além 
disso gostaria também de alguma forma de prestar homenagem à recentemente falecida 
actriz Geraldine McEwan, que protagonizou Miss Marple na série com o mesmo nome da 
ITV. É com pesar que a vi desaparecer enquanto escrevia esta peça, tendo-a como uma 
das minhas referências estéticas de Miss Marple.

Quero agradecer a todos os participantes deste projecto teatral, tanto da produção como 
aos actores e ao director do grupo, Ricardo Pereira, à Sociedade União Sintrense, que 
nos acolhe e para quem temos o maior orgulho de trabalhar e de sermos o grupo de 
teatro de uma das mais antigas sociedades do país, tendo sido fundada em 8 de Maio de 
1877.

Esta obra foi escrita segundo o acordo ortográfico de 1973 simplesmente porque foi com 
este que cresci e aprendi.

Vasco Ribeiro
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Enquadramento

Tal como está descrito no subtítulo desta obra, esta peça é uma inspiração. Assim não se 
pretendeu replicar as mesmas exactas personagens ou situações, embora seja muito 
evidente de onde são provenientes as ideias.

É importante também referir o enquadramento histórico que se vive. Trata-se uma peça de 
época, mas de uma plasticidade peculiar, encontrando-se estilos desde os anos 20 até 
aos anos 50. Uma outra particularidade é a presença de situações cómicas mas num tom 
natural, inerente às próprias personagens. Não se pretende forçar uma situação de 
comédia nem contar anedotas mas sim provocar o riso no público com personagens e 
situações inesperadas que sejam inerentemente divertidas.

O drama e a tragédia também estão, logicamente, presentes nesta peça. O texto foi 
escrito de forma a que, durante o período inicial de trabalho neste projecto, nem os 
próprios actores saibam quem é o assassino que se revela no final. Só haverá certeza na 
altura em que essa cena seja entregue para ensaio. 

Este modelo que adoptei foi propositado, não só para estimular o interesse no 
espectador, mas também para facilitar o resultado que pretendia na construção da 
personagem por parte de cada actor, dando oportunidade a que todos edifiquem uma 
sólida personagem, aparentemente inocente!

Ao longo desta obra surgem duas referências literárias que não são da minha autoria. Um 
poema de Fernando Pessoa, que deu origem ao nome da peça: “A Morte Chega Cedo”. 
Outro é um excerto do conto “Praia” de Sophia de Mello Breyner Andresen, que reflete um 
ambiente etéreo, congelado no tempo e incerto – transmitido pela presença do nevoeiro, e 
que se correlaciona com a cena em que este é referido.

Por fim, quero deixar uma palavra a quem quer saber um pouco mais sobre a minha 
inspiração... Muitas vezes dou por mim a perguntar: em que situações foi escrita esta 
obra?

Muitas vezes a obra foi escrita directamente no editor de texto, no conforto de um sofá, 
embora cerca de metade tenha sido primeiramente manuscrita num espaço público. Além 

3



da óbvia inspiração em Miss Marple, a peça foi inteiramente escrita ao som de música 
contemporânea, com uma especial incidência em Michael Nyman – The Heart Asks 
Pleasure First. Espero que isto possa, de certa forma, contribuir a uma melhor 
compreensão do enquadramento da peça e da forma como foi produzida e, mais 
importante, sentida à medida que foi escrita.
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Personagens

Pretende-se aqui apenas apresentar uma breve descrição por forma a esclarecer os 
moldes gerais da personalidade de cada personagem. Com isto espera-se que cada actor 
construa a persona a seu gosto mas com fundações bem estabelecidas. O leitor também 
compreenderá melhor o fundo de cada personagem através destas curtas biografias.

Cândida Silva

Cândida é uma mulher elegante e sofisticada, sempre bem apresentada. É casada com o 
Eng.º Luís Silva e vive numa ostentosa casa na pequena vila em que decorre a peça.

É uma mulher com cerca de 35 anos, alta e com cabelo louro, mas não comprido.

Apresenta-se como uma mulher paciente, calma e muito afável. É um exemplo para as 
outras mulheres da vila, mas também um alvo de inveja.

Engº. Luis Silva

O Eng.º é um homem bonito, bondoso e com uma carreira de sucesso. Ama 
verdadeiramente Cândida e cede facilmente aos seus desejos. 

Minervina

Empregada da família Silva, é uma rapariga com cerca de 25 anos, competente e leal. É 
nervosa, pouco inteligente e arrogante, mas facilmente cede na sua postura prepotente 
perante elogios.

Mariana Fonseca

Personagem inteiramente inspirada em Miss Marple, no entanto jovem com pouco mais 
de 30 anos de idade. Pretende-se mostrar a modéstia e perspicácia que uma senhora 
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como Miss Marple teria enquanto jovem, dado que na velhice esta se refugia na 
experiência de vida (que lhe deu armas para detectar o mal), quando, na verdade, esta é 
uma habilidade inerentemente sua.

É, portanto, uma mulher muito inteligente, perspicaz e acima de tudo ardilosa.

Elvira Celeste

Elvira é a melhor amiga da Mariana. É uma mulher com cerca de 40 anos, casada (embora 
o marido não apareça na peça é referenciado pela mesma). Elvira pode ser considerada 
uma mulher extravagante e que dá poucas confianças aos que não pertencem ao seu 
grupo de amigos, sendo particularmente irónica com tais pessoas. Na presença de 
Mariana revela-se uma pessoa aberta, sincera e carinhosa. 

Dr. Gerard Haydock

Única personagem que se pretende que seja a mesma que a das obras de Agatha Christie 
com o intuito de servir de ponte de ligação entre a peça e a etérea Miss Marple.

Aqui Dr. Haydock estará em trabalho na vila, tendo consultado Mariana numa situação de 
gripe. Nesta ocasião ambos ganharam afinidade um pelo outro tendo-se dado início a 
uma bela e longa amizade.

Alzira Vieira

Alzira é uma mulher com pouco mais de 30 anos, tímida, romântica e atrapalhada, mas 
bastante culta. É também uma mulher muito sincera e pura, no entanto tem pouca 
confiança em si mesma. Tem um grave caso de miopia que a faz não ver bem nem com 
óculos, o que a torna numa personagem cómica em diversas situações. Dada a sua 
limitação desenvolveu uma capacidade auditiva invulgar.

É a melhor amiga de Hermínia Guedes.

Hermínia Guedes

Hermínia é uma mulher ácida, beata, venenosa e extraordinariamente inconveniente. É 
extrovertida e berra mais do que fala, mesmo quando é suposto sussurrar.
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Amadeu do Vale

É um homem misterioso e muito bem-parecido. Surge em várias ocasiões ao longo da 
peça mas interage pouco com as outras personagens e não chega a falar.

Demonstra ser um homem maldoso e sem escrúpulos.

Inspector Saraiva

O Inspector é um solteirão, correcto, rígido e de hábitos. Tem pouca paciência para a 
burocracia do trabalho que desempenha mas isso é compensado pelo gosto que tem 
pelo que faz. Apesar de rígido, sabe avaliar bem as pessoas e sabe demonstrar gratidão.

Assistente do Inspector

O assistente tem um papel relativamente simples. É um rapaz quieto e de mãos firmes.

Actriz

Uma mulher eloquente e etérea com uma forte presença em palco. Apresenta-se alta, 
loura, com um lindo vestido branco com renda e brilhantes e, acima de tudo, glamourosa.

Os Soares

Os Soares são actores figurantes.

Os Pereiras

Os Pereiras são actores figurantes. A Sra Pereira tem uma pequena interação com o 
inspector Saraiva.
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Primeiro Acto
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Primeiro Acto

Cena I

Todas as indicações cénicas estão de acordo com o que é observado pelo espectador. As indicações 
deste documento terão de ser invertidas pelos actores para que possam fazer a sua correspondência 
em palco.

Tendo em conta a inspiração nos episódios da série de Miss Marple de Agatha Christie, a peça começa 
como se de um episódio da mesma se tratasse. Por essa razão é projectado o nome do espectáculo, 
com a respectiva imagem do flyer, no pano de boca de cena. A música do genérico da série inicia-se, a 
imagem fica visível por breves segundos sendo que depois se desvanece dando início à cena de 
abertura, encenada como se fosse o genérico desta peça.

Ao abrir o pano encontramos uma situação de festa. Ao centro do palco, ao fundo, existe um púlpito 
alto no patamar intermédio da escadaria que dá para uma parte mais reservada da casa. O mesmo 
encontra-se vazio. 

Chegam os convidados da festa, que entram para o palco vindos do salão da Sociedade, por de trás do 
público e subindo para o palco pela escada posicionada à esquerda do mesmo. A receber os 
convidados está Cândida Silva, a anfitriã da festa. O pianista, o último a chegar com a música, 
cumprimenta Cândida e dá um abraço ao Eng.º Luis Silva, demonstrando uma amizade de longa data.

Quando a música esmorece chega Mariana Fonseca, ao mesmo tempo que o pianista se desloca para 
o piano.

Cândida Silva

Ah, menina Mariana, sempre conseguiu vir, que contente que fico!

Mariana Fonseca

Oh, minha querida Cândida, felizmente senti-me melhor desta maldita gripe. O novo 
médico daqui da vila é muito bom. Aquele estrangeiro, como se chama ele...

Cândida Silva

O Dr. Haydock! Já ouvi falar muito bem dele. Julgo que seja inglês...
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Hermínia Guedes

(Com ar esbaforido, falando exageradamente alto ajeitando espalhafatosamente o cabelo e espreitando 
o palco com a verdadeira curiosidade de uma coscuvilheira. Atrás de si arrasta Alzira Vieira, a sua amiga 

com uma miopia aguda, sempre sem o querer assumir.)

Olá minha querida! Espero não estar muito atrasada. Tive um imprevisto mas já está tudo 
controlado.

Alzira Vieira

(Falando baixo para Hermínia.)

Esta é a Cândida?

Hermínia Guedes

(Continuando a falar alto e indicando Cândida a Alzira.)

Não, essa é a Mariana! Olá, está boa menina Mariana? Esta é que é a Cândida!

Alzira Vieira

(Envergonhada pela amiga.)

Ah, hum, desculpe, como está Cândida? Obrigada pelo convite minha querida.

Cândida Silva

Sejam muito bem vindas. Por favor, entrem, entrem, estamos já cá todos!

Cândida desloca-se para o púlpito, cumprimentando os convidados pelo caminho até ao centro do 
fundo de cena e sobe. O seu marido, Luís Silva, encontra-se junto ao púlpito e sobe com a mesma 
ficando um degrau abaixo.
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Quero agradecer a presença de todos os convidados neste dia de comemoração, em 
particular ao nosso querido amigo Fernando (acenando para o pianista), um pianista de 
renome que aceitou estar connosco para nos presentear com uma actuação preparada 
especialmente para esta noite. Faz hoje precisamente um ano que construímos esta casa 
e sinto que já nos conhecemos há décadas. Aliás, somos todos, nesta vila, uma grande 
família. Obrigada a todos uma vez mais e espero que desfrutem da festa. De seguida 
teremos alguma música e poesia! 

Cândida desce do púlpito e desloca-se à frente do palco enquanto Hermínia e Alzira contracenam, de 
maneira que, quando terminam de falar, Cândida faz sinal a Fernando para começar a tocar.

Hermínia Guedes

(Para Alzira à frente do palco.)

Aquela tem a mania que é culta e agora temos de aturar a musiquinha clássica e os 
recitais de poesia... Deus me dê paciência...

Alzira Vieira

(Rindo de forma dengosamente parva.)

Oh... Eu até gosto de poesia, principalmente a de amor.

Hermínia Guedes

(Rolando os olhos para trás.)

Hum, outra parva...

Ao mesmo tempo que o pianista começa a tocar a peça escolhida, surge do andar superior uma 
lindíssima mulher loira de vestido branco com brilhantes, luvas de renda brancas e um pequeno 
chapéu, branco também. A mesma percorre o pequeno patamar e desce de forma lenta e graciosa as 
escadas para se dirigir ao púlpito.

Na mesma altura que surge a actriz entra um homem diretamente pelo palco (como quem entra pela 
porta dos fundos, por oposição aos convidados que entraram pela escadaria principal e foram 
recebidos por Cândida). Mariana apercebe-se do homem estranho estando perto do mesmo. Este retira 
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a mão do bolso e vê nervosamente as horas deixando cair um papel no chão, que Minervina apanha e 
coloca no bolso do avental.

Terminada a música, começa o poema.

Actriz 

“A morte chega cedo,

pois breve é toda vida.

O instante é o arremedo 

de uma coisa perdida.

O amor foi começado,

o ideal não acabou,

e quem tenha alcançado

não sabe o que alcançou.

E tudo isto a morte risca

por não estar certo

no caderno da sorte

que Deus deixou aberto.”

Elvira Celeste

(Para Mariana Fonseca.)

Um pouco dramático não achas!?

Mariana Fonseca

Elvira, minha querida amiga, como estás? O teu marido... não veio?
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Elvira Celeste

(Diz sorrindo, acompanhada por Mariana.)

Sempre bem, sempre perfeita. Olha, deixei o homem em casa, ele não gosta de estar ao 
pé de muita gente. Homens!

Surge algum fumo à frente do palco, e recita-se outro pequeno poema. Ao mesmo tempo Cândida Silva 
serve-se de um copo de whisky e coloca visivelmente algo no mesmo proveniente da mesinha de 
bebidas do lado direito do palco (esquerda de sala). A intenção é o público não se aperceber desta 
acção, estando focado no poema – na altura dos poemas pode haver um holofote apontando ao 
púlpito.

Actriz

Há um mar,

um mar remoto e longínquo

além da linha mais distante,

onde todos os meus navios

se extraviaram.

Onde todos os meus sonhos de ontem são meus.

Engº. Luís Silva

(Pousando o seu copo vazio nalguma estrutura de apoio junto às escadas, Ao ver o fumo que surge na 
frente do palco, fala para o grupo de amigos olhando-os a eles e ao público enquanto diz a sua fala.)

Voltou o nevoeiro.

Depois de falar faz sinal ao amigo Fernando para que saia do piano e se junte a ele e aos restantes 
convidados na festa.
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Hermínia Guedes

Isto é um poema? Nem rimou!

Alzira Vieira

Nem sempre os poemas rimam, acho que este poema é originalmente inglês...

Hermínia Guedes

(Cortando a palavra de Alzira, rindo-se.)

Oh filha, tu és míope, cega que nem uma toupeira, não me digas agora que lês poesia! 

Cândida Silva dirige-se ao Engº. Luís Silva no final da corrente fala de Hermínia e entrega um novo copo 
de whisky ao marido. Dá-lhe um apaixonado beijo e um sorriso maroto. Desaparece pela direita.

Andando atrás de Cândida  estava o homem estranho, que ninguém conhecia. Debatia-se por chegar a 
ela por entre as pessoas. Por fim, perde-a de vista, ficando de frente, a escassos centímetros, do Engº. 
Luís Silva. No lado oposto encontra-se Mariana Fonseca  e a sua amiga Elvira Celeste.

Ahhhh que coisa sem gosto nenhum, beijar daquela forma em público um homem 
daqueles... (Hermínia abana-se toda, com os calores, e Alzira Vieira ri-se de forma aparvalhada.)

De repente as luzes apagam-se totalmente e ouve-se um barulho alto. As pessoas riem, excitadas, 
pensando que se trata de alguma surpresa ou jogo. As luzes voltam.

Luís Silva está morto com uma mancha de sangue no peito, levou um tiro no ombro direito e encontra-
se caído no chão do lado direito.

Os convidados apercebem-se que algo de errado aconteceu. (A Srª Pereira grita horrorizada e desmaia 
nos braços do marido). Cândida surge em choque pela esquerda e olha para o que se sucede com ar 
horrorizado. 

Bem, finalmente aconteceu alguma coisa interessante! (Em tom extasiado em contraste ao 
aborrecimento com que estava.)
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Alzira Vieira

O que se passou, algum espetáculo? 

Hermínia Guedes

(Fala apontando para o corpo.)

Não parva! Não vês!? Claro que não, inútil. O Eng.º Silva está ali no chão, morto com um 
tiro no peito! (Cândida está lentamente a deslocar-se na direcção do marido.)

Alzira Vieira

(Diz, falando rápida e sofregamente, benzendo-se.)

Oh meu Deus! Vamos embora Hermínia, isso quer dizer que está um assassino entre nós! 
Podíamos ter sido nós a morrer! Deus me livre!!!

Os convidados saem todos excepto Mariana Fonseca e Elvira Celeste. Cândida Silva encontra-se junto 
ao corpo do marido lavada em lágrimas, ao som de uma suave e triste música.

Uma mudança de luz simboliza a transição para a cena seguinte.

Fim da Cena I
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Primeiro Acto

Cena II

Inicio de Cena com Cândida junto ao corpo do falecido marido, Mariana e Elvira estão no lado oposto 
do palco em conversa muda. A empregada Minervina dá apoio a Cândida. Entra o Inspector Saraiva e o 
assistente, que recebe indicações em representação muda para tirar notas do que for falado.

Inspector Saraiva

Boa noite minhas senhoras. Senhora Cândida Silva?

Cândida Silva

(Falando entre soluços ainda no chão. No fim da fala já se encontra de pé prestes a sentar-se num 
canapé afastada do corpo do marido.)

Sim, sou eu mesma.

Inspector Saraiva

(Com pesar.)

Sou o Inspector Saraiva, da Polícia de Investigação Criminal.

As minhas mais sinceras condolências minha senhora. Acredito que não está com forças 
para falar, no entanto terei de lhe pedir o favor de amanha passar pela esquadra para me 
relatar tudo o que se lembra desta trágica noite...

Cândida Silva desata a chorar no fim da frase do Inspector. A empregada consola a sua senhora. Ao 
mesmo tempo chega o Dr. Haydock, começando a observar o corpo.
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Minervina

(De forma ríspida e protetora.)

A senhora irá quando se sentir com forças para tal!

Inspector Saraiva

(Encavacado.)

Sim, sim, claro, com certeza, uma vez mais os meus pêsames.

O Inspector Saraiva desloca-se ao encontro do Dr. Haydock que termina a análise do corpo e se levanta 
para falar com o inspector).

Inspector Saraiva

(Cumprimentando-o.)

Dr. Haydock, como está?

Dr. Haydock

(Sempre com sotaque nitidamente estrangeiro.)

Bem, meu caro Inspector. Bom… eu confesso-lhe que estaria bem melhor se tivesse um 
paciente vivo!

Enquanto Dr. Haydock e o Inspector falam em conversa muda, desviam-se ligeiramente do local onde 
se encontra o corpo ficando mais ao centro do palco. Mariana Fonseca e Elvira Celeste, junto à boca 
de cena, conversam.

Mariana Fonseca

(Com ar desconfiado mas triste por Cândida.)

Gostava de ver o corpo.

17



Elvira Celeste

(Com ar de espanto, mas não chocada.)

Credo Mariana, porquê?

Mariana Fonseca

Bom... É uma impressão que tenho. Um sexto sentido de que algo aqui não está bem. 
Uma sensação sabes...

Elvira Celeste

(Reconhecendo a sua amiga, falando mais baixo na última frase, com ar vazio.)

Sei, sim. Se eu não te conhecesse tão bem! Sempre tiveste um faro muito apurado para 
detectar quando algo está errado. Quando o mal está presente.

Mariana Fonseca

(Avançando determinadamente em direção ao corpo, com um pequeno lenço na mão.)

Vamos.

Inspector Saraiva

(Interceptando-as.)

Minhas senhoras, onde pensam que vão?

Mariana Fonseca

(Sorrindo para o Inspector e lançando um olhar carinhoso ao Dr. Haydock, por quem tem muita 
afinidade.)

Senhor Inspector... Dr. Haydock, como está?
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Dr. Haydock

Bem, obrigado, my dear, e miss Mariana? Já melhor daquela gripe I suppose?

Mariana Fonseca

(Sorrindo.)

Sim, muito melhor, praticamente curada!

Dr. Haydock

Hum… Well, Well, quanto a isso eu tenho as minhas dúvidas, ainda ontem quando a 
consultei estava de cama.

Elvira Celeste acende um cigarro e começa a fumar com alguma impaciência.

Mariana Fonseca

(Olhando-o por cima dos óculos e sorrindo com ar inocente.)

Inspector, se não se importa, gostaria de dar uma olhadela ao corpo do falecido Eng.º 
Silva.

Inspector Saraiva

(Com ar ultrajado.)

Era o que mais me faltava!
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Elvira Celeste

(Com ar de quem vai arremessar quem aparecer à sua frente, sendo a última palavra dita em tom mais 
discreto.)

Oh, valha-me Deus, homem! É só olhar, ele não fica mais... morto.

O Inspector dá o seu consentimento a Elvira Celeste e Mariana Fonseca que observam o corpo. 

Mariana Fonseca

(Fazendo um ar de espanto e incompreensão pelo que está a observar.)

Mas que peculiar...

Mariana deixa cair “sem querer” o pequeno lenço que tem na mão, pegando de imediato no mesmo. 
Este vem embebido num pouco de whisky que se encontrava entornado no chão.

Elvira Celeste

(Falando baixo, para Mariana.)

Vamos, acho que já abusámos da nossa sorte.

Ambas passam por Cândida com os devidos pesares.

Inspector Saraiva

(para Mariana e Elvira.)

Minhas senhoras, deem os vossos nomes e contactos ao meu colega que está a tirar 
notas. Amanha ao longo do dia quero receber os depoimentos de todos os presentes 
nesta festa.
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Elvira Celeste

(Com ar enfadado, saindo com Mariana pela esquerda onde param a dar indicações ao assistente.) 

Com certeza senhor Inspector Saraiva.

Inspector Saraiva

(Para Haydock.)

Tenho que considerar todos os que estavam na festa como suspeitos, sem excepções!

Dr. Haydock

But of course, compreendo perfeitamente, não será tarefa nada fácil chegar a uma 
conclusion no meio de tanta gente convidada.

Inspector Saraiva

(Para Cândida Silva.)

Sra. Cândida, se me poder dar uma lista dos presentes na festa...

Cândida Silva

(Fala para o Inspector e depois, olhando para cima e por cima do ombro, para a empregada “mãe 
galinha”.)

A minha empregada dá-lhe a lista. (Para Minervina.) Sim?

Minervina

(Falando como um tropa.)

Sim, minha senhora! Claro que sim minha senhora!
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Dr. Haydock

(Desenrolando um lençol branco por cima do corpo.)

Well, infelizmente, my work is done here… completei o meu trabalho. O óbito está 
confirmado e agora será necessário transportar o corpo para a morgue onde o mesmo 
será autopsiado.

Ainda assim parece bastante obvious a causa da morte.

Inspector Saraiva

(Recebendo a lista de pessoas na festa da empregada e agradecendo com a cabeça.)

Sim, claro que é óbvio, um tiro é um tiro. Resta descobrir o responsável. Ou responsáveis!

Fim da Cena II

Fim do Primeiro Acto
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Segundo Acto
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Segundo Acto

Cena I

Esta cena ocorre em dois locais: primeiro na secção da frente do palco – que será vista como a rua da 
vila e depois a casa de Mariana do lado de fora do palco, à direita do mesmo. Mariana encontra-se no 
caminho com Minervina (a empregada de Cândida) enquanto esta vem carregada do mercado. 

No final da conversa a cena termina e Mariana dirige-se à sua casa para dar inicio à cena seguinte onde 
fará um teste ao líquido que ficou absorvido no seu lenço.

Minervina

(Vindo da direita com um cesto de compras pesado numa mão e a outra levantada para se equilibrar, 
não muito animada.)

Bom dia Menina Mariana, logo de manhã no mercado?

Mariana Fonseca

(Vinda da esquerda com um cestinho de flores colhidas recentemente.)

Bom dia Sra. Minervina. Está carregada! Quer ajuda?

Minervina

(Pousando o cesto, recuperando o fôlego.)

Não, não, obrigada, posso muito bem com isto sozinha! (Olhando para o cesto de Mariana.)

Mas... Oh menina, com um jardim com tanta coisa no seu quintal? Porque comprou 
essas... flores?
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Mariana Fonseca

Não comprei, embora pareça de tão bonitas que são. São lírios-do-vale, as flores mais 
bonitas que já vi. Achei que iriam ficar muito bem numa jarrinha que tenho lá em casa.

Minervina

(De sobrolho levantado com ar aborrecido.)

Sim... Acredito que ficarão muito bem.

Mariana Fonseca

(Chegando mais próximo de Minervina.)

Como passou a Cândida? Calculo que tenha sido uma noite muito complicada.

Minervina

(Também chegando perto de Mariana.)

Passou-se... Não dormiu e eu só me permiti dormir uma horinha, antes de vir ao mercado. 
Ela esteve a noite toda num nervosismo tremendo. Entretanto consegui convencê-la a 
tomar um calmante e a deitar-se, espero que descanse bem, os próximos dias serão 
muito difíceis, tem de enfrentar as perguntas da polícia e ainda  fazer os preparativos para 
o funeral...

Mariana Fonseca

(Falando com serenidade de quem é amiga com o intuito de elevar propositadamente o ego de 
Minervina.)

Deve ser muito difícil viver uma tragédia destas. Normalmente as mulheres sobrevivem 
aos maridos, mas espera-se sempre uma vida preenchida até tal acontecer.

Acredito que a Sra. Minervina esteja a ter um papel fundamental apoiando a Cândida.
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Minervina

(Agradada e vaidosa.)

Sim, eu bem sei o que passo, mas faço tudo pela minha senhora! Tudo!

Mariana Fonseca

A Sra. Minervina é realmente uma mulher de garra.

(Minervina sorri de vaidade e Mariana, apercebendo-se disso, manipula o rumo da conversa.)

Houve algo que me intrigou muito na festa, sabe?

Minervina

(Com receptividade.)

Ah, tantas coisas que me desagradaram, como aquela boémia toda. Eu pessoalmente 
acho que os ricos deviam esbanjar menos neste tipo de actividades... Mas isto que fique 
só entre nós. Gosto muito da minha senhora, é uma santa, percebe? Uma santa!

Mariana Fonseca

Sim, é verdade... O que realmente me espantou foi um homem que não reconheci na 
festa. Ele parecia estar a tentar falar com a Cândida...

Minervina

(Pensativa.)

Sim, creio que me lembro vagamente de um homem que teria visto apenas uma vez, perto 
da casa da Dona Hermínia. Creio que não é da vila, ou estará só de passagem, quanto 
muito.
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Mariana Fonseca

Não se lembrará de nada estranho que tenha acontecido? Algo relacionado com a festa...

Minervina

(Ainda pensativa.)

Não... Quer dizer... Por acaso sim! Ele deixou cair um papel que meti ao bolso do avental, 
mas quando abri reparei que era apenas um convite para a festa, tinha o nome escrito 
mas infelizmente já não me recordo... Nada de estranho portanto. Acabei por deitá-lo 
fora...

Mariana Fonseca

Pois, nada de aparentemente estranho... Mas se ele esteve na festa lá será interrogado.

Minervina

(Levantando o cesto das compras e voltando ao seu tom e atitude habituais.)

Sim, seremos todos! Bom, quero despachar-me rapidamente para não atrasar as minhas 
tarefas da casa por causa desse maldito interrogatório.

Vê-se um relâmpago praticamente ao mesmo tempo que se ouve a trovoada, adivinhando chuva. 
Minervina despede-se de Mariana e continua o seu caminho saindo pela esquerda.

Ainda por cima está de chuva! Passe bem menina Mariana!

Mariana Fonseca

(Continuando caminho e saindo para a direita, conforme se inicía a música “Rain” de Ryuichi 
Sakamoto.)

Passe bem Sra. Minervina.
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Fim da Cena I

Fim do Segundo Acto
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Terceiro Acto
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Terceiro Acto

Cena I

Mariana Fonseca saiu da cena anterior pela direita e entra em sua casa para o início desta cena pela 
porta do palco correspondente ao mesmo lado. A respectiva porta dá para uma salinha da sua casa 
com uma mesa que contem uma caixa de frascos com químicos. Ao lado da caixa coloca o lenço que 
ainda trazia consigo na carteira.

O início desta cena ocorre ao som da música com que acabou o acto anterior acompanhado do som 
abafado da chuva e por alguns relâmpagos.

Tratando-se de uma “performance”, Mariana pega na caixa de reagentes e expõe-os na mesa, assim 
como alguns compêndios. Começa a retalhar o lenço e coloca várias amostras em copinhos, onde vai 
adicionando líquidos dos frascos. Enquanto efectua as análises, vai demonstrando preocupação e 
dúvida no seu rosto. Consulta regularmente os compêndios que tem perto da sua bancada de 
trabalho.

Mariana Fonseca

(Abanando a cabeça negativamente, a música reduz até desaparecer.)

Nada.

Alguém bate à porta.

Elvira Celeste

(Gritando.)

Mariana!? Sou eu, posso entrar?

Mariana Fonseca

Entra, entra, está aberta!
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Elvira entra pela mesma porta que Mariana e vê a desarrumação na sua mesa. Despe a gabardine 
encharcada e pendura-a num cabide juntamente com o seu chapéu de chuva.

Elvira Celeste

(Com ar chocado.)

Credo mulher, para o que te deu! Está tudo desarrumado, o que estás a fazer?

Mariana Fonseca

(Ignorando o facto de a amiga estar encharcada.)

Olha... A dar uso ao meu curso de farmácia.

Elvira Celeste

(Com ar de desgosto.)

Ciência, uma coisa com que não te identificava. Mas lá mulher inteligente és tu, para 
perceberes essas coisas de... Homens!

Mariana Fonseca

(Levando os braços à cintura como uma varina.)

De homens!? Pois fica sabendo que há muitas mulheres envolvidas na ciência, e acredito 
que nos anos que se aproximam ainda vão sobrepor-se à opressão masculina nesta, e 
noutras áreas!

Elvira Celeste

(Sorri, fumando.)

Gosto da tua energia. És uma mulher de armas!

Mas... O que estás exactamente a fazer? É impressão minha ou retalhaste o teu lenço?
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Mariana Celeste

(Virando-se para a mesa.)

Sim, sim, mas... Não sei o que fazer mais. Já o testei para tudo o que me lembrava e que 
podia estar ocultado nos comes e bebes... Está a escapar-me algo...

Elvira Celeste

Mas porque testas o teu lenço?!

Mariana Fonseca

(Com alguma reserva.)

Foi o lenço que deixei... Casualmente cair junto ao corpo do Eng.º Silva. Ficou um pouco 
embebido em whisky derramado.

Elvira Celeste

(Levando um cigarro à boca.)

Estou a ver...

Mariana chega-lhe um cinzeiro.

Mariana Fonseca

(Colocando as mãos na cabeça, apoiando-se na mesa.)

Não sei... Acho que estou a dramatizar, mas tenho a sensação que algo está errado.

Elvira Celeste

Porque dizes isso?
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Mariana Fonseca

Por causa do tiro. O Eng.º Silva levou o tiro no ombro… direito! Não achas estranho ele ter 
uma morte tão rápida? Ele não perdeu sangue suficiente... Eu percebia que ficasse 
inconsciente, mas morrer...

Elvira Celeste

Então tu achas que o whisky...

Mariana Fonseca

(Arregalando os olhos.)

Sim, sim, sim! Só pode ser isso. Este cheiro...

Elvira Celeste

(Afastando o cigarro e agitando o ar com a mão.)

Ai desculpa, está a fazer-te confusão?

Mariana Fonseca

(Pegando num copo com um pedaço de lenço.)

Não, não é isso. É isto! Cheira.

Mariana dá o copo com o lenço à Elvira.

Elvira Celeste

(Cheirando o copo.)

Parece ter um cheiro ténue a amêndoas. Mas ele não bebia whisky?
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Mariana Fonseca

(Fazendo-se luz na sua cabeça.)

É isso!!! Já sei o que me escapou! Cabeça a minha!

Mariana pega num conjunto de frascos e começa a pipetar líquidos para o copo. Está frenética 
enquanto junta os reagentes ao pedaço de lenço no fundo do copo.

Ácido muriático...

Piridina... (Dizendo para si mesma.) tem de se ter cuidado com isto, tira... a potência aos 
homens. 

Elvira Celeste

(Com ar enfadado.)

Oh! Então dá-me aí um frasco que é para ver se o meu marido... Se acalma mais um 
bocado!

Mariana não reage e Elvira olha-a com uma expressão de quem se sentiu ignorada enquanto revira os 
olhos.

Mariana Fonseca

(Ainda frenética.)

Ácido barbitúrico...

Ahhh!

O copo apresenta uma coloração nitidamente azul/violeta.
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Elvira Celeste

Isso quer dizer que...

Mariana Fonseca

Sim! Isso mesmo!

Elvira Celeste

Vamos já para a esquadra. Penso que estamos em boa hora, e com novas informações.

Mariana Fonseca

(Enquanto se encaminham para a porta por onde entraram.)

Mas será que me vou saber explicar? Sou sempre tão atrapalhada...

Ambas as amigas saem.

Fim da Cena I

Fim do Terceiro Acto
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Quarto Acto
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Quarto Acto

Cena I

Inicio de cena na parte da frente do palco, enquanto esquadra da polícia. À esquerda está uma 
secretária com um candeeiro ligado, o Inspector Saraiva encontra-se sentado de um lado. As 
personagens vão entrando pela direita e vão saindo por onde entram à medida que são interrogados 
individualmente.

Inspector Saraiva

(Para a senhora, enquanto escreve no bloco de notas.)

E tem a certeza de que é só disso que se lembra?

Senhora Pereira

Tenho senhor Inspector, foi tudo muito rápido e no meio daquela confusão não lhe 
consigo precisar mais nada. Só me lembro de gritar e perder os sentidos quando vi… ai 
meu Deus, quando vi…

Inspector Saraiva

Quando viu o corpo do engenheiro?

Senhora Pereira

(Incomodada com o reviver da situação e abanando-se com um leque.)

Ai senhor Inspector sim, nem me quero lembrar disso novamente. Que tragédia!

Inspector Saraiva
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Bom, obrigado então pelo seu contributo. Se se lembrar de mais alguma coisa por favor 
contacte-me imediatamente.

Senhora Pereira

 (Levantando-se e fazendo um cumprimento de cabeça como forma de despedida ao Inspector que lhe 
faz sinal com o braço para o local por onde deverá sair.)

Com certeza senhor Inspector, seja o que for que eu me lembre eu contacto-o de 
imediato. Muito obrigada.

A senhora Pereira sai.

Inspector Saraiva

(Para si mesmo.)

Só informações inúteis. Nem uma pista do criminoso, nem uma pista da arma do crime.

Hermínia Guedes entra em cena. Quando entra olha em redor e faz algum reparo à falta de beleza do 
espaço enquanto se dirige ao Inspector.

Hermínia Guedes

Hum… coisa inóspita, pouco acolhedor… Senhor Inspector...

Inspector Saraiva

(Levantando-se, cumprimentando Hermínia e convidando-a a sentar-se.)

Saraiva, Inspector Saraiva, polícia de investigação criminal. Sente-se, sente-se.

Hermínia Guedes

(Com tom irónico, sentando-se em frente ao Inspector.)

38



Polícia de Investigação Criminal? Então agora não se chamavam... (Pausa olhando em volta.) 
Polícia Judiciária?

Inspector Saraiva

(Incomodado.)

Sim, bom, sim. Olhe é a força do hábito.

Mudando de tom.

Obrigado pela sua presença, Sra... (Consultando o seu bloco de notas.) Hermínia Guedes.

Hermínia Guedes

(Continuando a sua arrogância.)

Olhe eu não sei o que aqui estou a fazer. Só sei que quando as luzes se acenderam o 
Eng.º Silva estava morto!

Inspector Saraiva

Calma, eu tenho um conjunto de perguntas que pretendo ver respondidas. Primeiro eu 
gostaria que me enumerasse exatamente as pessoas que estavam presentes na festa 
imediatamente antes das luzes se apagarem.

Hermínia Guedes

(Revirando os olhos.)

Mas eu sei lá? Era tanta gente!

Inspector Saraiva

(Enraivecido, ainda assim contendo-se, falando de forma pausada a cada palavra.)
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Faça um esforço. Sra. Dona Hermínia.

Hermínia Guedes

(Apercebendo-se dos limites que deve ter com o Inspector.)

Bom, vamos lá a ver... Estava eu, o pianista, a minha amiga Alzira, a Menina Mariana, os 
Silvas, a Elvira Celeste, os Pereiras e os Soares. Penso que estes últimos já os recebeu.

Inspector Soares

(Enquanto toma apontamentos da lista de pessoas.)

Sim, já os interroguei.

Inspector abana a cabeça, impaciente.

Hermínia Guedes

(Curiosa, inclinando-se para a frente na cadeira para tentar ver o que o Inspector escreveu.)

E então, falhei alguma pessoa?

Inspector Saraiva

Não lhe posso responder a essa pergunta Sra. Hermínia.

Hermínia Guedes

Não, claro que não... Mas olhe, lembrei-me agora, também lá estava a empregadita 
nervosa e mal disposta. Aquela com nome de pobre...

Inspector Saraiva

(Revirando agora ele os olhos.)
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A Sra. Minervina... Não faça suposições, limite-se aos factos.

Outra pergunta: quando ouviu o tiro, de onde lhe pareceu vir o som? De que lado da sala 
em particular?

Hermínia Guedes

(Fazendo uma pausa para pensar.)

Penso que... Pareceu-me vir do lado esquerdo, da zona das bebidas. Mas não posso dar 
a certeza porque estava aborrecidíssima de morte!

Enfim, alguém se aborreceu mais do que eu! (Rindo-se de forma estúpida.)

Inspector Saraiva

(Suspirando.)

Enfim... Mais uma pergunta: todos os que estavam na sala quando a luz se apagou 
encontravam-se na sala quando a luz voltou?

Hermínia Guedes

(Impaciente.)

Isso não lhe posso dizer de forma nenhuma. A luz voltou repentinamente, eu não consegui 
ver de imediato. Sei que a Sra. Pereira desmaiou nos braços do marido quando viu o 
morto e que Cândida correu da zona das bebidas para o corpo do finado. Não reparei em 
mais nada.

Se não tem mais perguntas, não se importa que me vá embora?

Inspector Saraiva

Última pergunta Sra. Hermínia. E lembre-se que mentir-me é completamente inútil.

Hermínia Guedes
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(Irónica.)

Como se eu fosse de mentiras! (rindo-se)

Inspector Saraiva

Possui alguma arma de fogo?

Hermínia Guedes

(Engolindo em seco.)

Ahm... Sim, claro, está sempre na gaveta do meio do meu móvel da sala! E de lá nunca 
sai. Serviria apenas para o caso de aparecer algum ladrão. Só eu sei da existência desta 
arma.

Inspector Saraiva

(Com tom descrente.)

Com certeza, acredito que sim. Se não se importa, um dos meus colegas acompanha-a a 
casa. Queremos confiscar temporariamente essa arma.

Hermínia Guedes

(Ultrajada.)

Sr. Inspector, eu disse-lhe que a arma não saía de casa! Está a suspeitar de mim, uma 
senhora de bem!?

Inspector Saraiva

Senhora D. Hermínia, não só de si como de todos os presentes na festa. São todos 
suspeitos. Passe bem.

Hermínia Guedes
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(Voltando a cabeça de repente em direção à saída da esquadra, com ar superior.)

Humpf...

O Inspector inclina-se na cadeira e suspira novamente.

Inspector Saraiva

Esta é tanto uma senhora de bem como eu sou cantor de ópera!

Fim da Cena I
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Quarto Acto

Cena II

Após breves segundos entra a Alzira Vieira, esta vem simples, com uns óculos com os quais nada vê 
devido à graduação errada.

Alzira Vieira

(Atrapalhada, como sempre, para o Inspector.)

Boa tarde senhor Inspector, posso?

Inspector Saraiva

(Atencioso e simpático, apercebendo-se de que se trata de uma senhora modesta e tímida que está na 
sua presença.)

Sim, claro, entre, entre… Sra. Alzira certo?

Nesta altura Alzira Vieira vai de encontro a algum objecto soltando um riso dorido.

Alzira Vieira

(Falando com a boca um pouco entreaberta e um riso tolo.)

Sim, sou eu. Ahm, desculpe, sou um pouco atrapalhada, vejo muito mal sabe?

Inspector Saraiva

(Levantando-se para a ajudar.)

Deixe estar eu ajuda-a a instalar-se.
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O Inspector chega muito perto de Alzira e esta, como estava curvada com a mão na sua perna no local 
onde se magoou, fica a olhar a poucos centímetros do mesmo. Olha-o da barriga até à face enquanto 
se endireita. Depois de alguns segundos a olhá-lo de uma distância desconfortavelmente perto, 
apercebe-se dessa situação, envergonha-se e afasta-se colocando a mão na cara por ter ficado corada. 
O Inspector guia-a gentilmente por um braço até à cadeira onde a ajuda a sentar-se.

Alzira senta-se a tacto de frente para o Inspector.

Alzira Vieira

Então em que posso ajuda-lo Inspector?

Inspector Saraiva

(Voltando a pegar no bloco e na caneta.)

Bom, tenho um conjunto de perguntas muito simples para lhe colocar...

Em primeiro lugar quero que me diga de quem é que se lembra de estar presente na festa 
de ontem.

Alzira Vieira

(Corando, ficando um pouco encalorada.)

Sabe senhor Inspector, não lhe posso precisar exactamente, mas eu vou esforçar-me... 
Deixe-me pensar bem.

Alzira fecha os olhos.

Estava eu, a Hermínia, a Cândida e o Marido, que eu ouvi-o falar após um lindo poema.

Lembro-me da Mariana Fonseca, da Elvira Celeste e do Fernando João. Ah, e da Sra. 
Pereira que gritou ao ver o... Ai…(Alzira arrepia-se.) o corpo.

Também me lembro de lá estarem os senhores Soares. Estavam a comentar a presença 
de um homem que não conheciam.
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Nisto Alzira abre os olhos.

O Inspector parou de forma interessada a olhar Alzira, mas sem dizer nada em relação ao homem.

Inspector Saraiva

Muito interessante. Consigo perceber que não os terá visto realmente, apercebeu-se da 
presença das pessoas mais pelas suas vozes...

Alzira Vieira

Sim... Eu não me guio muito pelos meus olhos sabe... Lá vou conseguindo ver alguma 
coisa, mas normalmente preciso de alguém que me guie. A Hermínia e a minha 
empregada ajudam-me muito.

Inspector Saraiva

(De forma condescendente.)

Compreendo, compreendo. Mas agora estou curioso, a Hermínia esteve sempre consigo 
na festa? Sempre junto a si?

Alzira Vieira

(Pensativa.)

Não sei dizer com toda a certeza Inspector, é possível que ela se tenha afastado uma ou 
duas vezes mas nunca por muito tempo.

Inspector Saraiva

E quando as luzes se apagaram?

Alzira Vieira

(Determinada.)
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Não, nessa altura estávamos definitivamente juntas.

Inspector Saraiva

(Dando novamente mais atenção ao bloco de notas.)

Consegue precisar de que lado da sala se ouviu o tiro?

Alzira Vieira

(Ainda determinada.)

Do lado esquerdo, sem dúvida nenhuma.

Inspector Saraiva

(Surpreendido.)

Como tem tanta certeza?

Alzira Vieira

Bem... Não vejo, mas oiço, e não só me apercebi que o tiro era à esquerda, como ouvi um 
barulho seco, de algo pesado a cair do lado direito da sala...

Inspector Saraiva

Sim, claro. Tem toda a razão nas suas observações... Bom, resta-me uma pergunta. 
Possui alguma arma de fogo?

Alzira Vieira

(Defendendo-se.)

Não, claro que não! (Benzendo-se.) Aliás, da maneira que eu vejo tão mal, como acertaria 
em alguém, não é senhor Inspector.
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Inspector Saraiva

(Falando num tom de quem obviamente compreende o que a sua limitação física representa.)

Convenhamos que a sua limitação é um álibi perfeito Sra. Alzira. (Mudando de tom.)

Mas o seu contributo foi muito útil.

Inspector levanta-se para cumprimentar Alzira.

Obrigado pela sua declaração, eu acompanho-a à porta.

Alzira Vieira

(Rindo de forma querida e com ar inocente.)

Ah, não é preciso... 

Alzira levanta-se atabalhoada e dá um encontrão no Inspector. Afasta-se um pouco com a mão no peito 
rindo de forma tola.

Ai... Desculpe... Foi sem intenção. (Ainda rindo, com ar ofegante.)

Alzira apressa-se a sair, dando olhares de relance para trás ao Inspector, rindo-se e atrapalhando-se 
pelo caminho até sair, acaba por ir de encontro ao mesmo objecto do cenário em que tropeçou na 
altura que entrou.

Boa tarde Sr. Inspector.

Inspector Saraiva

(Com um ar misto de sério e conquistador  que acabou de deixar a donzela sem jeito.)
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Tenha uma boa tarde. Sra. Alzira Vieira.

Fim da Cena II
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Quarto Acto

Cena III

Mariana Fonseca entra em cena.

Mariana Fonseca

Senhor Inspector Saraiva, como está?

Inspector Saraiva

(Reconhecendo-a e não simpatizando com Mariana.)

Ah, Senhora Mariana Fonseca, entre.

Entre e sente-se.

Mariana Fonseca senta-se de frente para o Inspector, notavelmente irrequieta. Tenta iniciar a conversa 
ao mesmo tempo que o Inspector, irritando-o.

Mariana Fonseca

Eu preciso de lhe contar...

Inspector Saraiva

Tenho algumas perguntas...

Mariana Fonseca

Descobri que...

50



Inspector Saraiva

Responda só às minhas questões...

Mariana Fonseca

Mas é que eu…

Inspector Saraiva

(Notavelmente irritado.)

Deixe-me falar possa!

Mariana Fonseca

(Baixando a cabeça e olhando para cima, para o Inspector.)

Desculpe, excedi-me.

Inspector Saraiva

(Recompondo-se.)

Não, desculpe, estou irritado com tantos testemunhos inúteis e tão poucos com 
informação útil.

Quero apenas fazer algumas perguntas, às quais se vai limitar a responder.

Mariana Fonseca

(Estando um pouco mais à vontade.)

Sim, senhor Inspector.
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Inspector Saraiva

Quais as pessoas que estavam na festa ontem, em casa dos Silva?

Mariana Fonseca

(Falando e contando pelos dedos as pessoas.)

Ora, eu, a Elvira, a Cândida e o marido, os Pereira, os Soares, a Hermínia e a Alzira, a 
recitante de poemas, a empregada e o pianista.

Inspector Saraiva

(Cerrando os olhos.)

Vejo que se preparou para as minhas perguntas...

Mariana Fonseca

(Entusiasmando-se.)

Sim, pensei muito e...

Mariana é interrompida pelo Inspector, que lhe faz um gesto com a mão para parar.

Inspector Saraiva

Continue a responder-me...

Antes e depois das luzes voltarem, reparou se as posições das pessoas se alteraram?

Mariana Fonseca

(Fazendo um trejeito com a boca por não estar a ser ouvida e revirando os olhos.)
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Não senhor Inspector! Não porque não tenha reparado, porque eu sou muito observadora, 
mas já deve ter constatado que quando saímos de casa e está muito sol não 
conseguimos focar de imediato a rua. O que aconteceu foi o mesmo. De certo ninguém 
lhe poderá responder a essa pergunta porque os nossos olhos demoram a habituar-se a 
mudanças de luz.

Inspector Saraiva

(Sem jeito.)

Sim... Tem toda a razão... Claro.

Outra pergunta, percebeu de que lado vinha o tiro?

Mariana Fonseca

(Pensativa.)

Confesso que não. Apenas adivinharia que para dar um tiro numa pessoa, em especial na 
completa escuridão, seria necessário estar muito perto dessa mesma pessoa! Daí, por 
lógica, o ideal seria ouvir o tiro do lado direito.

Inspector Saraiva

(Entusiasmado.)

Então pensa ter ouvido do lado direito... Claro! Eu penso que o seu raciocínio tem toda a 
lógica, sim, sem dúvida.

Mariana Fonseca

(Apressando-se a desfazer uma confusão.)

Ah, desculpe senhor Inspector, eu sou um pouco atrapalhada a explicar-me. Peço imensa 
desculpa. Eu não penso que o tiro tenha sido do lado direito da sala!

Inspector Saraiva
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Então mas acabou de dizer que sim!

Mariana Fonseca

Ah... Mas repare, o tiro foi muito pouco certeiro! Eu vi o corpo de perto, foi um tiro no 
ombro senhor Inspector. No ombro... Direito!

Inspector Saraiva

Não estou a perceber onde quer chegar...

Mariana Fonseca

Muito simples, tem de considerar a hipótese de o Eng.º Silva não ser o alvo do assassino, 
pelo menos não aparentemente.

Inspector Saraiva

(Juntando as cabeças dos dedos, formando um triângulo à frente da face.)

Compreendo... Não me tinha ocorrido essa hipótese...

Mariana Fonseca

(Com diligência.)

Eu gostaria de o ajudar no que for preciso. Posso fazer-lhe uma sugestão?

Inspector Saraiva

(De sobreolho levantado.)

Sim, porque não? Parece-me que as suas observações foram as mais úteis desta 
investigação...

Mariana Fonseca
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Eu penso que as informações mais úteis estão sempre nas empregadas. Elas sabem tudo 
e são o principal meio de divulgação de todo o tipo de informações e novidades na nossa 
vila. É um meio pequeno, rapidamente tudo se sabe! O problema é que nem sempre elas 
percebem o que vêm, é preciso interpretar o que nos dizem.

Inspector Saraiva

Está a querer dizer que elas sabem mais do que percebem?

Mariana Fonseca

Sim, exatamente. E penso que quem lhe pode ser mais útil a desvendar este caso é a 
Minervina. Ela sim sabe mesmo (Dando enfase à palavra quem.) quem  esteve nesta festa.

Minervina entra pela esquadra dentro.

Minervina

Senhor Inspector, senhor Inspector, também tentaram matar a minha senhora! Ai meu 
Deus, ai meu Deus.

Minervina deixa-se cair numa cadeira ali perto. Inspector e Mariana vão para junto dela, Mariana retira 
um leque da mala que agita para dar ar a Minervina.

Inspector Saraiva

(Vermelho de irritação.)

Mas o que aconteceu?

Um assistente do Inspector entra e entrega um envelope ao mesmo, saindo de seguida.

O Inspector abre o envelope e lê o seu conteúdo.
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Assistente do inspector

Senhor inspector, mandaram-me entregar-lhe isto com urgência. Vem do hospital local e 
pediram-me para que não fosse visto ou entregue a mais ninguém sem ser ao senhor.

Inspector Saraiva

Obrigado, podes sair. (Assistente sai de cena por onde entrou.) É um relatório de ocorrência... A 
Sra.Cândida já está a ter alta Sra. Minervina, e está de boa saúde, não se preocupe.

Minervina

Ai, ai, graças a Deus!

Inspector Saraiva

(O Inspector muda de expressão e mostra a carta a Mariana.)

Era isto que queria que eu descobrisse?

Mariana Fonseca

(Intrigada, olhando o público por cima da carta.)

Que... Estranho. Muito! Mesmo muito estranho... Isto muda completamente... Tudo!

Sr. Inspector, Minervina, penso que têm de conversar certo? Eu poderei ir acompanhar 
Cândida a casa.

Minervina

Mas, eu... Isso é o meu trabalho!

Inspector Saraiva
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(Surpreendido e agradado ao mesmo tempo.)

Sim, Sra... Quero dizer, menina Mariana. Obrigado pelo seu contributo. Espero poder vir 
a... Conferenciar consigo, se vier a ser oportuno. (Virando-se para Minervina, novamente 
irritado.)

Por agora tenho de seguir os interrogatórios.

O Inspector segue para a secretária juntamente com Minervina, que arrasta os pés, Mariana fica e 
guarda na sua mala o leque com que abanou Minervina para dar tempo a que ambos se desloquem 
antes de dizer a sua próxima fala em tom de constatação.

Mariana Fonseca

(Olhando para ambos, já sentados, saindo de cena logo em seguida.)

A própria garrafa de whisky. Ao ponto que um assassino chega para fugir à justiça...

Fecha-se o pano.

Fim da Cena III

Fim do Quarto Acto
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Quinto Acto
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Quinto Acto

Cena I

Cena que decorre integralmente no exterior do palco, onde irá acontecer um elogio fúnebre ao Eng.º 
Luís Silva. Projectado no tecido do palco está uma cruz.

Pela porta do lado esquerdo do salão sai Minervina com duas cadeiras e coloca-as em ângulo do lado 
direito da sala, distinguindo ligeiramente as pessoas que se vão sentar nelas do público (embora o 
mesmo faça parte desta cena).

Depois das cadeiras colocadas Cândida Silva sai pela mesma porta que Minervina e recebe os 
convidados que chegam vindos da zona do público. A ordem de entrada em cena será a seguinte: 
Primeiro Minervina com as cadeiras, depois segue-se Cândida que fica em conversa muda com ela 
dando-lhe indicações. Fernando João chega com Mariana e Cândida conversa com ambos durante 
breves instantes, Indica o piano a Fernando, que se vai sentar junto dele, e Mariana vai para junto de 
Minervina. Os restantes elementos vão chegando, conforme indicado na altura correspondente, pela 
ordem: Hermínia, depois Elvira, Alzira os Pereira e os Soares.

No decorrer da cena o homem desconhecido também comparece no elogio mas senta-se no meio do 
espectadores, na primeira cadeira a contar do corredor central na segunda fila.

Hermínia Guedes

(Para Cândida.)

Oh, minha querida, dê cá um beijo. 

Hermínia Guedes cumprimenta Cândida Silva enquanto lhe descreve o sinal da santa cruz com a mão, 
num acto de beatice muito característico das estilizadas personagens como é o caso desta. Entretanto 
ficam em conversa muda, Elvira Celeste chega e vê Mariana, indo ao seu encontro.

Elvira Celeste

(Para Mariana.)

Já cá estás?
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Mariana Fonseca

Sim, vim ver... Como estava a Cândida.

Elvira Celeste

Ouvi dizer que a tentaram envenenar! (Olha por cima do ombro de Mariana.)

Mas parece-me muito bem!

Mariana Fonseca

Sim, aparentemente está de óptima saúde. Mas vá, vamo-nos sentar. Creio que em breve 
este mistério irá chegar ao fim.

Ambas sentam-se em duas das cadeiras que estão desocupadas.

Os outros actores vão chegando e cumprimentando Cândida que, depois de os receber, sobe ao palco 
pela escada lateral e dirige-se a todo o público.

Cândida Silva

Obrigada a todos os presentes por comparecerem na cerimónia fúnebre do meu... (Respira 
fundo.) Do meu querido Luís. Organizei este evento também com o intuito de mostrar que 
estou bem depois de tudo o que se passou comigo. É óbvio que há um assassino que 
tem a minha família como alvo. (Prescreve com os olhos o público.) Este assassino matou o 
meu marido e tentou matar-me a mim. Mas eu sou forte e vou resistir. A justiça 
prevalecerá! E o assassino será encontrado e julgado!

Cândida vacila, Minervina apoia-a aparecendo ao seu lado pelo pano da boca de cena.

Minervina

Senhora, tenha calma... Ainda ontem estava no hospital.
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Cândida Silva

(Recompondo-se.)

Obrigada Minervina, obrigada.

Vira-se novamente para o público.

O Luís era um grande homem, um excelente marido e também um bom profissional. 
Todos vós (Faz um gesto com o braço abrangendo todo o público.) vieram hoje aqui para lhe 
prestar homenagem. Estou muito agradecida (Coloca a mão na barriga, lacrimejando.) E 
acredito que ele também está. (Desce a escada colocando-se junto ao piano.)

Deixo-vos agora com este tributo em memória do meu marido... Que tanto gostava das 
actuações do nosso querido amigo Fernando. Peço a todos uma salva de palmas.

Enquanto as pessoas batem palmas Cândida ocupa o seu lugar na única cadeira vazia para assistir ao 
elogio que decorrerá assim que se fizer silêncio na sala.

Decorre um espectáculo de dança contemporânea com a música “The heart asks pleasure first” de 
Michael Nyman. 

Após o fim da música o público aplaude enquanto os dançarinos saem de cena.

Entra em cena o Inspetor Saraiva e o seu assistente pela porta do lado esquerdo e dirigem-se a 
Cândida.

Inspector Saraiva

(Cumprimentando Cândida Silva.)

Senhora Dona Cândida.

Cândida Silva

Inspector! Ao que devo a sua presença? Já tem desenvolvimentos?
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Inspector Saraiva

Sim, tenho! Descobrimos o responsável pela morte do seu marido, e, embora o motivo 
ainda nos seja desconhecido...

Olha para o público.

...Isso será algo que ficaremos brevemente a saber.

Cândida Silva

(Notavelmente nervosa.)

Sabe quem é? Então diga, quem é?

Inspector Saraiva

É alguém que tenho a certeza que está presente nesta cerimónia. (Começa a inspecionar 
atentamente as pessoas do público até que encontra a pessoa que quer apreender).

Aquela! (Diz apontando para a Hermínia Guedes.) Apreenda aquela mulher!

O assistente corre para Hermínia e começa a algemá-la. Todos a olham enquanto se levantam entre 
onomatopeias de desdém. Mariana, no entanto, tem uma expressão diferente, está preocupada.

Hermínia Guedes

(Tresloucada de raiva grita.)

Mulher!? Eu sou uma senhora e sou inocente! Está a ouvir!? Isto é inadmissível eu não 
matei ninguém! Mas que dava uns valentes tabefes bem dados nessa sonsa lá isso dava!

Dirigindo-se a Cândida que está com uma expressão mista de choque e surpresa pela situação que 
está a decorrer passando para uma expressão obvia de quem está a ser caluniada.
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Continuando descontrolada.

Largue-me! Está a ouvir!? Eu estou inocente!

Inspector Saraiva

A arma do crime foi encontrada em sua casa...

Com Hermínia presa, Cândida tenta dar um estalo à mesma mas o Inspector segura-a a tempo.

Gera-se uma situação de confusão e gritos com nomes menos próprios enquanto o Inspector agarra 
Cândida e o assistente agarra Hermínia.

Cândida Silva

Sua cabra, matas-me o marido e ainda me chamas sonsa?! És muito ordinária!

Hermínia Guedes

(Debatendo-se.)

Se me largam vou-te à tromba que te parto esses dentes todos! Vais ter que passar a 
ruminar a comida toda como a grande vacarrona que és!

Alzira chora compulsivamente pelo que está a suceder e Elvira tenta confortá-la, sentando-a 
novamente. No meio da confusão o homem desconhecido levanta-se e desloca-se para dentro do 
palco pela porta esquerda, sendo observado por Mariana.

Mariana Fonseca

(Levanta-se a coloca-se entre as mulheres separadas pelo Inspector.)

Chega! Senhor Inspector, tenho que falar urgentemente consigo.
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Olha para Cândida.

A sós! Por isso talvez seja melhor os convidados irem para dentro, para o salão de festas. 

Os convidados começam a sair, pela ordem que será indicada em ensaio, para o fazerem de forma o 
mais ordeira e harmoniosa, sem se precipitarem e amontoarem, fazendo-o pela porta lateral esquerda 
do palco. 

Cândida Silva

(Tentando recompor-se.)

Mas...

Minervina

(Dando-lhe um copo com água e um calmante.)

Senhora, tem que se acalmar, tome isto e vamos para dentro...

Cândida volta a colocar a mão na barriga e lança um olhar desconfiado a Mariana antes de sair de cena 
pela porta lateral esquerda do salão. 

Mariana e o Inspector encontram-se assim sós, perto do palco, ao centro da sala.

Inspector Saraiva

Não acredito no que me poderá dizer que me fará acreditar noutra resolução para este 
caso!

Mariana Fonseca

(Fala sorrindo, notavelmente mais calma e também com grande excitação.)
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Então está na hora de lhe revelar o que descobri entre ontem e hoje nas minhas 
diligências com as empregadas da vila.

Fim da Cena I
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Quinto Acto

Cena II

A luz que ilumina Mariana e Inspector intensifica-se. A cruz que estava projetada desvanece até 
desaparecer completamente. Surge algum fumo.

Mariana Fonseca

(Dando alguns passos a olhar para o chão.)

Há um mar,

Um mar remoto e longínquo

Além da linha mais distante,

Onde todos os meus navios 

se extraviaram.

Onde todos os meus sonhos de ontem

São meus...

Os meus sonhos de ontem. O passado. É só isso que me está a faltar.

Inspector Saraiva

(Irritadiço.)

Aprece-se pois tenho muito trabalho pela frente com a apreensão da Hermínia!

Mariana Fonseca

(Virando-se para o Inspector.)
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Oh, Inspector... A Hermínia tem de facto... (Fala mais baixo). Um parafuso a menos...

Hermínia Guedes

(Grita histérica do palco sem ser vista.)

Eu ouvi isso!!

Mariana Fonseca

E tem ouvido tísico, irra! Bom... apesar de tudo, coisa que a Hermínia não é, é assassina.

Inspector Saraiva

Nós encontrámos a arma do crime em casa dela. A balística confirmou. Foi a arma da D. 
Hermínia que matou...

Mariana Fonseca

(Interrompendo-o.)

Senhor Inspector, um tiro no ombro não mata ninguém. Não pelo menos em tão poucos 
minutos. Até mesmo um veneno teria de ser cuidadosamente selecionado e a dose 
ajustada para matar em tão curto intervalo de tempo.

Inspector Saraiva

(Triunfante.)

Aí é que está! A garrafa de whisky continha cianeto! De alguma forma o cianeto e o tiro 
despoletaram a morte rápida do Eng.º Luís.

Mariana Fonseca

(De forma condescendente.)
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Talvez Senhor Inspector, talvez... Mas então a Cândida foi a única que, além do marido, foi 
afectada pelo veneno numa garrafa que estava presente na festa? Os Pereira também 
estavam a beber do mesmo whisky sabe...

Inspector Saraiva

(Com alguma desilusão.)

Hum... Pois, mas provavelmente há pessoas mais resistentes do que outras.

Mariana Fonseca

Verdade. Verdade. Mas já agora, descobriu se havia mais alguém na festa? Algum... 
desconhecido?

Inspector Saraiva

Você é realmente incansável. Sim, descobri. O nome do homem é...

Mariana Fonseca

(Triunfante e excitada.)

Amadeu. Amadeu do Vale.

Inspector Saraiva

(Impressionado.)

Sim... Exatamente! Não deveria ficar surpreendido com as suas capacidades. Mas como 
descobriu isso?

Mariana Fonseca
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Depois de a polícia ir buscar a arma a casa da Hermínia eu dei uma palavrinha com a 
empregada dela. Uma miúda muito nova e ingénua, que vem de uma família muito 
pobre...

Inspector Saraiva

(Suspirando.)

Desenvolva...

Mariana Fonseca

As empregadas sabem tudo o que se passa na nossa casa... (Sorri.) Eu falei com ela e 
perguntei-lhe se ela conhecia... “Um homem bem parecido que me ajudou no outro dia a 
trazer as compras do mercado até casa – muito simpático ele!” (Representa como se tivesse 
no momento a falar com a empregada.) – Claro, uma estória completamente ficcional, mas 
como estamos numa pequena vila e nos conhecemos todos, só resta o desconhecido...

Inspector Saraiva

(Levantando uma das sobrancelhas.)

Estou a ver...

Mariana Fonseca

De imediato a empregada confidenciou-me que sim. O Sr. Amadeu do Vale, um homem 
muito bem parecido. E... siga o que lhe digo... Os homens bem parecidos são, por norma, 
os mais perigosos.

Inspector Saraiva

Então ele está mesmo envolvido neste caso! Mas é estranho...

Mariana Fonseca
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Pois! Ele conseguiu o revólver enganando a ingénua da empregada. Quando ela se 
apercebeu que tinha ocorrido uma tragédia, já a arma tinha desaparecido do lugar 
habitual! No entanto, no dia seguinte, esta reapareceu na caixa do correio. A empregada 
apressou-se a guardá-la no lugar devido.

O Sr. Amadeu não a voltou a visitar... Se é que me entende.

Inspector Saraiva

Então e ela não disse nada?

Mariana Fonseca

Oh Inspector... (Dito com tom de quem entende a inocente rapariga.) Com certeza teve medo, e 
pela altura em que ela percebeu que tinha sido enganada daquela forma pelo Amadeu, 
falar da arma era ter de falar sobre essa situação e admiti-la.

Além de que, convenhamos, ela não tinha forma de saber se aquela arma era ou não a 
responsável pela tragédia.

Inspector Saraiva

Uma jovem e ignorante rapariga... Bom... Senhora por esta altura, digo eu. Mas isso não 
explica muito. Se esse Amadeu era o mesmo homem que estava na festa, como é que os 
relatos indicam que ele estava perto do Eng.º Silva, mas que o som do disparo veio do 
lado oposto?

Mariana Fonseca

(Rindo em triunfo.)

Porque não foi ele que disparou. Na realidade... Eu acho que ele era o verdadeiro alvo. 
Mas porquê eu não sei. É isso que me está a faltar para completar o raciocínio. O 
passado deste homem e o de quem ele conhecia na festa.

Inspector Saraiva
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Estou um pouco confuso. Como é que ele seria o alvo da arma que ele próprio roubou?

Mariana Fonseca

(Embaraçada.)

Desculpe-me mais um vez, explico-me sempre tão mal. Talvez se analisarmos exatamente 
o que se passou naquela noite eu me faça entender e cheguemos ao assassino 
verdadeiro assim como às suas motivações.

Fim da Cena II
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Quinto Acto

Cena III

Abre-se o pano para se ver exactamente a mesma cena inicial da festa. Todas as personagens 
estão estáticas, só Mariana Fonseca e o Inspector Saraiva se deslocam no palco e à volta das 
personagens, comandando a acção como se de um filme se tratasse. Ambos sobem ao palco 
após abertura do pano.

Cândida desloca-se até à mesa do whisky onde serve um copo e segue até ao meio do salão. Ao 
mesmo tempo Amadeu retira a mão do bolso para ver as horas, deixando cair um papel, seguindo 
em direção a Cândida. Minervina apanha o papel.

Mariana Fonseca
(fala observando, juntamente com o Inspector)

Aqui o nosso homem desconhecido deixa cair um papel. Este é um convite, mas ele 
não tinha realmente sido convidado.

Inspector Saraiva
Mas como é que sabe isso!?

Mariana Fonseca
Muito simples. Os convites eram completamente genéricos e não endereçados. O do 
Amadeu tinha o seu nome escrito, logo tinha sido forjado por ele!

Inspector Saraiva
Uma excelente dedução!

Mariana Fonseca
O que não vimos entretanto foi que no caminho para o marido...
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Ambos se deslocam até Cândida que está a colocar um comprimido de cianeto no 
copo de whisky.

Inspector Saraiva
Meu Deus! Foi a Cândida Silva que envenenou o próprio marido! Mas que sangue 
frio! À frente de todos os convidados!?

Mariana Fonseca
(sorrindo)

Inspector... Quanto mais naturalmente agirmos menor será a probabilidade de as 
pessoas reparam em pormenores ou acções erradas. Além disso, actualmente as 
pessoas ricas têm o péssimo hábito de misturar calmantes e álcool. Acaba por ser 
uma situação tão natural que ninguém perceberia o que estava a ver.

Inspector saraiva
(boquiaberto)

Fascinante!

Cândida dá o copo ao marido e sai de cena. Amadeu fica junto a Luís.

Mariana Fonseca
(Enquanto a cena continua a decorrer, dando tempo à reorganização das personagens.)

Aquele beijo foi um pouco excessivo para a situação em que estamos. 
Provavelmente foi sentido. Foi uma despedida.

Inspector Saraiva
Então agora vem o tiro...

Mariana Fonseca
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Sim. Mas desta vez com luz, senhor Inspector.

Surge uma mão focada por um follow-spot entre os panos da esquerda.

Inspector Saraiva
Oh! Mas o veneno não bastava!? Que mulher desprezível.

Mariana Fonseca
É aqui que eu apenas posso conjeturar...

Inspector Saraiva
(Expectante.)

Diga! Diga!

Mariana Fonseca
Como acabou de ver Cândida sair, pensa que foi ela que disparou. Mas eu penso 
que a sucessão de acontecimentos teve um enredo mais intrincado. O melhor será 
agora confrontarmos as pessoas com as suas acções.

Um sinal sonoro e uma maior intensidade na luz do palco assinalam o fim da memória... Cândida 
e Minervina entram em cena pela esquerda e encontram-se sentadas lado a lado. Ao mesmo 
tempo chega o Dr. Haydock e o assistente do Inspector, que impede a saída do Amadeu.

Cândida soluça e é consolada por Minervina.

Minervina
A minha senhora tem muitas dificuldades em dormir. Isto é tudo uma grande 
confusão, Aquilo que viram meter no copo foi apenas um soporífero posso garantir-
vos!

Mariana Fonseca
Não. Não foi. Eu mesma analisei o conteúdo do copo e provei a existência de cianeto 
no mesmo.
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Minervina
Ai então a garrafa estava adulterada! Até a minha senhora ficou doente, lembra-se?

Mariana Fonseca
É um facto. Mas isso serviu apenas para dirigir as atenções da culpa do sucedido 
para um terceiro elemento. Mais pessoas na festa beberam da mesma garrafa de 
whisky e ficaram bem.

Mariana Fonseca dirige-se a Cândida.

Diga-me, porque tentou matar o seu marido?

Ouve-se um murmúrio de espanto pela sala com a palavra “tentou”.

Cândida Silva
Tinha de o fazer. Eu...

Cândida coloca a mão no ventre e olha de soslaio para Amadeu, que a fixa intensamente com 
olhar intimidatório.

Mariana Fonseca
(Com condescendência.)

Oh Cândida… nenhuma mulher deve sentir vergonha do facto de não poder ter 
filhos.

Hermínia Guedes
O que é que estás para aí a dizer Mariana?

Cândida Silva
Mas como...? Quem...?

Mariana Fonseca
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Ninguém. Mas uma mulher bonita e bem casada, uma mulher como a Cândida, já 
deveria ter filhos. E as suas manifestações de medo desde há algum tempo que a 
traem. Os seus pensamentos transparecem através das suas expressões. Aquele 
homem. (Diz apontando para Amadeu.) Aquele homem, Amadeu do Vale. (Olhando nesta 

altura para Cândida.) É a fonte dos seu medos.

Minervina
Sim… é isso, é isso mesmo, prendam esse homem, ele é que o culpado disto tudo!

Amadeu do Vale
(Soltando um riso maligno.)

Ahahahah. Mas eu nada fiz, minha querida… Lili. Foste tu que o envenenaste. 
Estiveste tão perto... Mas mais uma vez me desiludes...

Mariana Fonseca
Lili?

Cândida Silva
Sim eu... Bem eu mudei o meu nome. Há muito tempo quando precisei começar 
tudo de novo e reescrever a minha vida... (Com voz pesarosa) Embora não me tenha 
valido de muito. O meu nome era Liliana. (Suspira.) Liliana do Vale.

Ouve-se um Oh murmurado na sala, em geral.

Amadeu do Vale
Já tu... (Diz para Minervina com tom superior e de desdém.) Tu és realmente muito 
competente, ao contrário da minha querida irmã. Hum! Já não se fazem empregadas 
destas.

Minervina
(Corada de vergonha.)
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Eu? O quê? Mas que calúnias são estas? Levem este homem daqui, ele tem a mente 
retorcida! Este homem é a pura maldade e não sabe o que diz! Está a afectar muito a 
minha senhora e só diz mentiras!

Mariana Fonseca
Realmente a Minervina faz tudo pela sua senhora não é verdade?

Minervina
(Irritada e a descontrolar-se.)

Sim menina Mariana! Já sabe que sim, Faço tudo!

Mariana Fonseca
Até tentar matar o homem que atormenta a Cândida... Quero dizer... Que atormenta a 
Liliana do Vale, desde sempre! O problema é que falhou o seu alvo.

Minervina
(Gritando.)

Ele! Foi ele… Deu-me a arma para eu matar o engenheiro caso a minha senhora não 
fosse capaz. Eu tinha de fazer alguma coisa! (Desesperada.) Mas eu nunca mataria o 
engenheiro! Nunca!

Mariana Fonseca
Matar não é solução, seja quem for… A tiro, ou com veneno. Embora eu apenas 
possa imaginar as atrocidades que um homem destes lhe terá feito Cândida... Mas 
deixar uma pessoa inocente pagar pelos seus actos é imperdoável.

Hermínia Guedes
(Falando para Minervina, saindo de seguida de cena.)

Empregadita de um raio! Vais arder no inferno por isto tudo! Eu sim sou uma senhora 
de bem! Vou sair desta casa de gente louca, antes que acabe eu a ter o proveito da 
fama de assassina.
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Inspector Saraiva
(Dirigindo-se para o assistente.)

Leve esse homem para a esquadra, assim como a Minervina. Vão esperar 
julgamento na prisão.

Cândida mantem-se sentada no mesmo local, imóvel, com olhar vazio.

Assistente de Polícia
E a Srª. Dª Cândida?

Inspector Saraiva
(Para o assistente.) Sim, também. (Fazendo uma pausa e olhando para Cândida.) Mas tenha 
algum cuidado e sensibilidade quando o fizer e leve primeiro quem lhe indiquei. 
(Falando agora para Mariana.) Seria de imaginar que um criminoso como o Amadeu 
voltaria ao local do crime...

Mariana Fonseca
(Fala com melancolia pelas vidas que via desmoronarem-se.)

Sim... Um criminoso não consegue evitar tornar tudo mais complicado. Acabam por 
se emaranhar nas suas próprias teias...

Elvira Celeste
(Para o Inspector, junto a Mariana.)

A minha querida amiga é um orgulho. Sempre teve este dom sabe?. Este sexto 
sentido para detectar a maldade nas pessoas.

Inspector Saraiva
Realmente. Nem sei como lhe agradecer. Foi uma ajuda muito preciosa. Já pensou 
juntar-se à polícia judiciária?

Mariana Fonseca
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(Falando com modéstia.)

Oh, pare com isso Inspector não sou assim tão boa.

Entra o assistente do inspector para levar Cândida.

A Cândida tem mesmo de ser levada para a esquadra também?

Inspector Saraiva
O que ela fez não pode ficar impune. Ela será acusada de homicídio tal como a 
Minervina. Caberá ao Juiz decidir o seu destino, mediante análise dos factos.

Mariana Fonseca
Claro. Parece-me justo. Embora sinta muita pena por ela. Foi uma vítima do destino. 
O que não lhe tira a culpa dos erros que cometeu.

Dr. Haydock aproxima-se de Mariana.

Haydock
(Para Mariana.)

A tragedy que finalmente chega ao fim.

Mariana Fonseca
Dr. Haydock!

Alzira fica a sós com Inspector, criando-se dois grupos (Haydock, Mariana e Elvira / Alzira e 
Inspector).

Inspector Saraiva
Senhora Alzira, espero que esteja mais calma.

Alzira Vieira
Sim, sim estou. Coisas horríveis foram aqui ditas. Olhe Inspector eu acho que 
preciso de apanhar um pouquinho de ar!
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Inspector Saraiva
Posso convidá-la para tomar um chá?

Alzira Vieira
(Guinchando de satisfação com um riso tolo.)

Ai Inspector! Sim. Claro que sim.

O Inspector dá o braço a Alzira saem lentamente de cena enquanto o outro grupo comenta com 
agrado.

Elvira Celeste
Oh... Coitadinha da Alzira, é uma tolinha mas muito boa rapariga.

Mariana Fonseca
Fazem um casal lindo!

Elvira Celeste
Olhem, eu tenho que ir também... O meu marido já deve achar que tenho algum caso 
com tanto tempo que passo fora de casa! Ahahahah (Rindo-se de forma alta que 

evidencia o seu lado mais fresco.) Adeus meus queridos. Um prazer voltar a vê-lo Dr. 
Haydock.

Elvira puxa de um cigarro e sai de cena. Sobram em cena Mariana e Haydock, ambos ao centro 
do palco.

Dr. Haydock
Minha querida Miss Mariana, tenho a dizer-lhe que me faz muito lembrar uma 
senhora minha amiga da village..., ahm, da vila, de onde venho.

Mariana Fonseca
A sério? Então porquê?

Dr. Haydock
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Ela também tem uma grande tendency… uma tendência a resolver mistérios. Dos 
mais simples aos mais complexos, como este. E com grande mestria o fazem. Creio 
que pessoas como vós são raras e muito precious.

Mariana Fonseca
Oh, até me deixa envergonhada... Mas acho que gostaria muito de a conhecer.

Começam ambos a andar para o lado direito do palco.

Dr. Haydock
Maybe one day my dear, Talvez um dia ela nos visite por aqui. O sobrinho costuma 
oferecer-lhe viagens para ela descansar e recuperar a saúde longe da village e de 
intrigas...

Mariana Fonseca
(Rindo-se de forma saudável.)

Longe de intrigas!? Mas que sobrinho tão generoso! Diga-me..., como se chama a 
sua amiga?

Fecha-se o pano.

Fim da Cena III
Fim do Quinto Acto

FIM
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