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___
FANZINE
É uma abreviação de 
fanatic magazine, mais pro-
priamente da aglutinação 
da última sílaba da palavra 
magazine (revista) com 
a sílaba inicial de fanatic. 
Fanzine é, portanto, uma 
revista editada por um fã 
(ou grupo de fãs), tratan-
do-se de uma publicação 
despretensiosa, eventual-
mente sofisticada no aspeto 
gráfico, dependendo do 
poder económico do respe-
tivo editor (fãeditor).

___
Definição adaptada a partir da 
proposta da Wikipédia

___
MÃOS REFORÇADAS

é um fanzine sobre tráfico de seres humanos que reúne 
os trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas oficinas de 
expressão artística, dinamizados pelo projeto “Mãos (Re)
Forçadas”, promovido pela Oikos, entre setembro de 2011 
e junho de 2014, com o objetivo de alertar para a proble-
mática do tráfico de pessoas.

A MÃOS REFORÇADAS terá três números dedicados, 
respetivamente, aos trabalhos das oficinas de teatro co-
munitário, escrita criativa e artes visuais, desenvolvidos na 
Escola Secundária/3 de Barcelinhos, na Escola Secundária 
da Póvoa de Lanhoso e na Escola Profissional Cenatex de 
Guimarães, no decurso do ano escolar de 2013/2014. 

A MÃOS REFORÇADAS n.º 1 resulta do trabalho dos fãs 
da Escola Secundária/3 de Barcelinhos, nomeadamente 
da turma 12ºI, de Animador Sociocultural, e descreve 
sucintamente o processo de trabalho que culminou com a 
construção e apresentação da peça de teatro “Saber Dizer 
Sim, Saber Dizer Não!” que agora se edita.
Boa leitura! 

maio de 2014
A Equipa OIKOS – Norte 
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___
A OIKOS CONTRA O TSH NA ESCOLA  
SECUNDÁRIA/3 DE BARCELINHOS

Em março de 2010, a Delegação Norte da OIKOS –  
Cooperação e Desenvolvimento -  iniciou uma interven-
ção com o objetivo de sensibilizar, (in)formar e mobilizar 
a população em torno dos fenómenos do tráfico de pes-
soas, da discriminação e da exploração laboral abrangen-
do os concelhos de Barcelos, Braga, Guimarães, Vila Nova 
de Famalicão e Póvoa de Lanhoso. 

Esta intervenção foi acolhida na Escola Secundária/3  
de Barcelinhos, através de uma parceria estabelecida  
com o PESES (Projeto de Educação para a Saúde e 
Educação Sexual) e envolveu de forma muito especial os 
alunos da turma 12ºI, do Curso Profissional de Animador 
Sociocultural.

Durante o ano letivo de 2012/2013, após uma sessão 
informativa dinamizada pela Equipa OIKOS junto desta 
turma, os alunos tomaram a iniciativa de desenvolver um 
projeto de educação de pares que resultou na sensibili-
zação de toda a comunidade estudantil da Escola Secun-
dária/3 de Barcelinhos (cerca de 800 discentes) para a 
questão do tráfico laboral. Nas sessões que programaram, 
optaram por incluir um pequeno momento dramático 
que, de acordo com a avaliação realizada pelos colegas da 
escola, constituiu um dos grandes motivos de sucesso da 
iniciativa. 

Conhecedora da apetência destes jovens e da sua comuni-
dade escolar para o Teatro, a Equipa OIKOS desafiou-os 
para participarem numa oficina de teatro comunitário 
orientada para a temática do tráfico de pessoas.
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___
A OFICINA DE TEATRO COMUNITÁRIO 

A Oficina de Teatro Comunitário foi desenvolvida no ano 
escolar 2013/2014 e integrada, com o apoio dos respe-
tivos docentes, nas unidades curriculares de Animação 
Sociocultural, Área de Estudo da Comunidade e Área de 
Expressões da turma do 12º I, do Curso Profissional de 
Animador Sociocultural. 

Constituída por um conjunto de sessões que se desenrola-
ram de meados de outubro a finais de dezembro de 2013, 
a iniciativa teve como propósito dotar os participantes 
de conhecimentos e competências que lhes permitissem 
utilizar a linguagem dramática para trabalhar a questão 
do tráfico de pessoas.

Partindo dos seus próprios interesses, necessidades e lin-
guagens, e apoiados na experiência da monitora Diana Sá, 
os alunos construíram uma peça teatral inédita, dirigida a 
sensibilizar o público para as questões do tráfico humano 
e da exploração laboral.

Depois de muito trabalho de ensaio, a peça “Saber Dizer 
Sim, Saber Dizer Não” estreou no dia 16 de dezembro 
2013, perante a comunidade escolar e foi objeto de uma 
representação, no dia 10 de Janeiro de 2014, aberta à 
comunidade extraescolar de Barcelinhos.  
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SABER DIZER SIM, 
SABER DIZER NÃO
duração aproximada: 45 minutos

PERSONAGENS

Adriana Peixoto
Ana Silva
Ânia Simões
Bruna Sá
Cátia Silva
Cátia Ribeiro
Joana Múrias
João Fernandes
Juliana Terroso
Letícia Vieira
Magda Coelho
Paula Ferreira
Rita Coutinho
Roberto Araújo
Sara Costa
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Uma rua vazia de uma cidade.
Inicia a música “Fuck You”, dos Archive.
À medida que a música vai avançando começam a 
ser feitas passagens de atores, que nesta cena não 
representam personagens específicas, mas apenas 
vultos citadinos com pequenas ações quotidianas.
Ao longo desta cena, que deve variar em relação 
ao ritmo, existem momentos em que todo o movi-
mento pára subitamente e cada uma das persona-
gens da cena um, alternado com cruzamentos dos 
atores, dizem os seus monólogos de apresentação.
(as paragens podem ser marcadas em partes espe-
cíficas da música, ou como nesta primeira versão, 
marcadas pela ordem de um polícia sinaleiro que 
se encontrava em cena).

CENA 1
- Sou a Bárbara. Este é o meu noivo, António. 
Pediu-me em casamento em maio, no meu aniver-
sário! Foi tão bonito... Parecia mesmo um filme!... 
Agora só falta casar!
Queria casar em maio do próximo ano! Só preciso 
de dinheiro. Um trabalho onde paguem bem. Não 
me importo de trabalhar dia e noite, trabalho 7 
dias por semana, se for preciso! Só quero poder 
ter o casamento com que sempre sonhei! 

- Terei média para ir para a universidade? Será 
que o meu namorado vai para a mesma escola? 
Devo parar um ano e trabalhar? Será que arranjo 
trabalho? Os meus pais podem pagar, se continuar 
a estudar? Se for trabalhar, será que depois desisto 
de voltar aos estudos? Se não estudar mais poderei 
arranjar um bom trabalho? Tenho medo... E nem 
sei de quê... Só me apetece fugir.
Foge Carolina, foge...

- Sou o Dimitri. Tenho 35 anos. Venho da Rússia. 
Há 3 anos que estou em Portugal e desde aí que 
não encontro emprego. Vim para cá porque me 
prometeram que ia trabalhar num Casino...
O meu sonho é ser dono de um Casino!

- Sou a Sara. Tenho 20 anos. Gosto de passear e ver 
as montras das lojas. Não resisto a olhar para o meu 
reflexo nos vidros das montras. Quando me vejo 
refletida penso sempre que mereço mais! Melhor! 
Imagino-me a sair nas revistas, com montes de 
fotógrafos atrás de mim.
Quero ser uma estrela! Uma verdadeira estrela! 
Luzes! Maquilhagem! Saltos altos!..
Mas para já vou só fazer as compras para o jantar...

CENA 2



1312

- Sou a Beatriz. Tenho 45 anos. Sinto a começar a 
ver a minha vida a andar para trás. Estou cheia de 
dívidas. Sou uma pessoa muito importante para a 
sociedade. Tenho um estatuto a cumprir. Tenho a 
minha imagem para cuidar. 

- Olá, meus queridos! Vamos lá! Ânimo! Hoje é o 
vosso dia de sorte!
Nem podem acreditar que tiveram taaaaanta 
taaaanta sorte! Melhor que ganhar o Euromilhões!
A sorte de encontrar o empregador perfeito! A 
empresa de sonho! A alegria no trabalho!
Bem vindos!
Vamos explicar o que esperamos de cada um de 
vocês! Vamos aproveitar todas as vossas qualida-
des e defeitos! 
(FREDY E DÉBORA FALAM ENTRE SI)
Falemos agora seriamente.
De que é que precisam? Quais são os vossos 
sonhos? As vossas ambições? Os vossos objetivos? 
Quanto pagam de casa? Têm carro? Quanto é o 
seguro? E filhos? O marido tem emprego? Quanto 
pagam de prestação? E de juros? E taxas? E IVA? 
Quanto é o PIB? O vosso NIB? E descontos? 25%? 
30%? Sobre 100%? 200% sobre 500% a dividir 
pelo PIB?

– Fredy... Acho que os estamos a confundir...  
(PARA OS CANDIDATOS) Vamos tentar ser mais claros.

– Imensas desculpas... Os vossos nomes, por favor.
(ELES DIZEM OS NOMES, DÉBORA ANOTA).
Somos uma empresa internacional de recruta-
mento de profissionais para várias áreas de traba-
lho. Certamente de entre vocês os cinco consegui-
remos recrutar mão-de-obra diversificada e que 
corresponda às necessidades dos vários postos que 
temos para ocupar em todo o mundo!
Basicamente o que nós procuramos são profissio-
nais exemplares. 
Com capacidade ilimitada para trabalhar. Vontade 

CENA 3
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de crescer, de aprender, de vencer na vida!
Que coloquem o trabalho no topo da pirâmide 
das vossas prioridades. Precisamos de disponi-
bilidade total e imediata! Pensem bem! Têm que 
estar totalmente livres, sem nada que vos prenda! 
Dispostos a deixar tudo que têm para ganharem 
tudo o que virá! Estão interessados?
(OS CANDIDATOS ACENAM COM A CABEÇA QUE SIM)
Agora digam-me: quais são as vossas competên-
cias?
(TODOS FICAM EM SILÊNCIO. OLHARES TÍMIDOS ENTRE SI)

– (APÓS LONGO SILÊNCIO) A minha filha sabe fazer de 
tudo um pouco! Ela é muito eficiente e dedicada.

– Mãe!...
(DÉBORA E FREDY FALAM ENTRE SI)

– Vamos por partes. Habilitações literárias?

– 12º ano.

– Acabei o 9º ano e depois ia para o 10º, mas achei 
que era um desperdício e então decidi fazer um 
curso de 90 horas de cabeleireira. Trabalhei num 
cabeleireiro meio ano e depois fui para o fundo de 
desemprego. E depois conheci o meu noivo e fui 
ficando por casa.

– Ah!... Tem noivo?

– Sim! Queríamos casar para o ano que vem!
(DÉBORA E FREDY FALAM ENTRE SI) 

– Eu sei cantar e dançar! Ganhei o concurso Miss 
Cossourado quando tinha 16 anos.

(FREDY E DÉBORA RIEM DISFARÇADAMENTE)

– Então temos uma artista!!!!

– (TIMIDAMENTE) Sou... E gostava de trabalhar a minha 
arte a nível do estrangeiro.

– Se nós lhe oferecermos essa oportunidade, está 
disposta a partir, digamos, tipo, hoje? Não tem 
namorado? Família? Ninguém que a impeça de ir 
atrás do seu sonho?

– Não! Se quiser vou já! Nem as malas faço!  
(RI NERVOSAMENTE)  
(FREDY RI PARA SARA) 

– E a menina?
(BEATRIZ NÃO A DEIXA FALAR)

– Ela é muito estudiosa! Só não continuou os estu-
dos porque eu não tinha possibilidades! É muito 
inteligente! Lê tanto! E é uma moça muito casei-
ra!!! Nada de borgas! Muito responsável!

– E a senhora é a mãe?

– Sim.

– Mas… desculpe... A senhora também está aqui 
para responder ao anúncio?

– Oh! Não!!!! Eu já sou muito velha para essas 
andanças do estrangeiro!!!! Não! Eu quero é uma 
boa oportunidade para a minha filha!

– Mas a senhora está disposta a deixá-la ir?
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– Claro!

– Mas a senhora sabe para que tipo de trabalho 
estamos a angariar pessoas?
(FREDY INTERROMPE)

– Abençoada mãe! Tão carinhosa! Tão preocupa-
da com o futuro da filhota!!!!
(OLHAR REPROVADOR PARA DÉBORA. DÉBORA BAIXA OS OLHOS E 
CONTROLA A RAIVA PARA NÃO CHORAR).

-(PARA DÉBORA) A senhora está bem?
(DÉBORA NÃO RESPONDE, VAI À CASA DE BANHO)

- Sim, ela está óptima!
Vamos ao que importa. Vocês falam alguma  
língua, para além do Português?  
(PARA DIMITRI) O senhor, calculo que sim! (I)

- A Carolina fala Português, Inglês e Francês.

- Francês só perce...

- Shiu!...

- Percebo Espanhol... E um bocadinho de Inglês...

- É mesmo importante? Eu...

- Português, Russo, Inglês e Polaco.

- Bom, não são precisamente uns poliglotas!  
Estávamos á espera de uma equipa com mais 
conhecimentos linguísticos.
(AR DE DESÂNIMO ENTRE OS CANDIDATOS)

Mas não vamos desistir já de vocês! Acreditamos 

na força de vontade, no empenho e no desejo  
de vencer!
(CANDIDATOS FICAM MAIS ALIVIADOS)
(DÉBORA REGRESSA IMPARÁVEL, COMO SE TIVESSE TOMADO UM 
ESTIMULANTE NERVOSO)

(ELÉTRICA) - Precisamos de ver um pouco mais das 
vossas competências. Mostrem lá o que sabem 
fazer.
(SILÊNCIO PERTURBADOR)

Você aí! (NÃO SABEM PARA QUEM ESTÁ A FALAR) Você, a que 
está noiva. (BÁRBARA PERGUNTA COM UM GESTO SE É ELA). 
Sim, a senhora, desculpe, a menina, a senhorita  
(RI DESCONTROLADAMENTE).
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- Eu... Eu cozinho muito bem... 

- Ah sim?!!!! Que maravilha! E qual é a sua espe-
cialidade? Frango? Sopa? Rojões? Um peixinho 
aromatizado?

- Rojões. Sim. Sei fazer...

- Mostre lá como faz. (NÃO HÁ REAÇÃO DE NINGUÉM. TODOS 
CONSTRANGIDOS) Vá lá! Mostre-nos os seus dotes!

- Mas... Aqui não tenho os ingredientes, nem a 
cozinha...

- Acha que essa atitude a vai fazer vencer na vida? 
Assim não vai a lado nenhum! Mostre de qual-
quer das formas! Seja criativa! Sejam criativos!!!
(BÁRBARA COMEÇA A MIMAR QUE ESTÁ A COZINHAR, SENTE-SE 
CONSTRANGIDA E HUMILHADA, MAS CONTINUA)

- Então, já está pronto?

- Podemos provar?
(BÁRBARA ACENA COM A CABEÇA QUE SIM)

- Hummm! Não está mau... Que achas, Débora?

- Não sei... acho que está pouco condimentado... 
falta qualquer coisa. Não acha (PARA BÁRARA)?
(BÁRBARA NÃO REAGE. DÉBORA E FREDY RIEM)

- Não leve a mal, estamos só a tentar aliviar o 
ambiente! Rir um pouco!
Mais alguém, que queira mostrar algum talento 
escondido?
(NINGUÉM REAGE)

- A menina, o que é que tem para nos oferecer?
(CAROLINA OLHA PARA A MÃE)

- Ela também sabe cozinhar e os dotes arti....

- Desculpe, mas eu gostava que fosse ela a respon-
der.

- Diz lá, minha querida, tu queres mesmo este 
trabalho?

- Sim... Acho que sim... Não sei ao certo qual é o 
trabalho mas a...

- Disparate! É um bom trabalho! Claro que quer!

- Eu não estou a falar consigo!

- Diga lá, menina, o que sabe fazer?

- Eu... Eu... tenho o 12º ano de Línguas e Humani-
dades.
Sei português, escrevo bem... Também aprendi a 
tocar trompete na filarmónica. E gostava muito de 
filosofia. 

- Acho que não temos lugar para si.

- O quê?
(FREDY PUXA DÉBORA. DISCUTEM. DÉBORA SAI. ENQUANTO ISSO, 
BEATRIZ FALA COM A FILHA)

- Lamento, a minha colega não percebeu bem...

- Não faz mal... Eu compreendo... Ainda me falta 
experiência...
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- Já me estás a enervar, Carolina!

- E a nossa prezada artista? O que é que tem para 
nos mostrar?

- Eu não preparei nada...

- Então vem para uma entrevista de emprego e 
não preparou nada? Ai menina Sara... Dance um 
bocadinho para nós!

- Tenho vergonha...

- Ui! Vergonha? Vergonha é roubar! Dance lá!!!! 
Vergonha!... Esta juventude está perdida!  
(OLHA PARA A FILHA E ACENA COM A CABEÇA QUE NÃO)

- Eu posso mostrar-lhe uma dança que eu faço 
quando me chamam para ser animadora na  
Satélite 1|.

- (RINDO) O quê??? Que é isso?

- É a discoteca onde faço animação dois fins de 
semana por mês e no dia da mulher também.
(FREDY RI SEM PARAR. SARA NÃO PERCEBE PORQUÊ)

– Satélite?! Mostre lá! Mostre antes que eu entre 
em órbita! (RI)

- Mas também tenho que cantar para me lembrar 
dos movimentos.

1|  SATÉLITE É O NOME DE UM ESTABE-

LECIMENTO DE DIVERSÃO NOTURNA, EM 

BARCELOS. ESTA DESIGNAÇÃO DEVERÁ SER 

ADAPTADA À REALIDADE LOCAL EM QUE 

PEÇA VENHA A SER APRESENTADA.

- Claro que sim! Eu estou para ver isso!
(SARA CANTA E FAZ A COREOGRAFIA DE UMA FORMA MUITO 
AMADORA. ENTRA DÉBORA. OLHAM SARA COM UM SORRISO)

Bem! Realmente surpreendente!

Débora - Sem dúvida!!!! Um verdadeiro show!

- Obrigada...

- Só falta o senhor. O que tem para nos mostrar?

- Nada deste nível, isso garanto-vos.

- Mas alguma coisa deve ter para nos propor.

- Primeiro quero ouvir o que vocês têm para me 
propor.

- Desculpe?

- Bom, Somos uma empresa internacional de 
recrutamento de profissionais para várias áreas  
de trabalho...

- Sim, isso já disse. Queria saber o que realmente 
vamos fazer se formos aceites.

- Sim, eu não tenho medo ao trabalho, mas  
também gostava de saber... Seja o que for.

- (FAZ-SE DE OFENDIDO, DRAMATICAMENTE) Desculpem,  
eu agora não estou a perceber. Vocês não se  
sentem preparados para uma responsabilidade 
desta envergadura. Por mim, podem sair.  
Lamento mas virão outros para estes lugares.  
(PREPARA-SE PARA SE RETIRAR)
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- Não! Espere! Nós ficamos felizes por estarmos 
aqui!

- Sim! Eu... Eu... aceito o trabalho de... disso.

- Sem confiança não se constrói um projeto destas 
dimensões...

- Nós confiamos! Não Vá! Eu preciso MESMO 
deste trabalho!

- A confiança só existe quando há clareza.

- O senhor quer desistir?

Dimitri - Não, só quero saber.

- Uma vez mais, somos uma empresa internacio-
nal de recrutamento de profissionais para várias 
áreas de trabalho...

- Quais áreas? 

(COM UM SORRISO) - Bem, penso que será melhor es-
clarecermos isto para ficarmos mais relaxados.

- É só isso que eu quero. 

- Sim!

- Acompanhe-me, por favor.
(SAEM FREDY, DÉBORA E DIMITRI. FICAM BÁRBARA, BEATRIZ,
CAROLINA E SARA)
(LONGO SILÊNCIO)

- Aquele estrangeiro já estava a arranjar confusão!

- Ó mãe... Ele até tem razão.

- Tu és dum feitio! Arre! Não te percebo, juro! 
Sempre do contra.

- Eu também quero saber qual é o trabalho! Não 
pergunto porque tenho medo que me peguem de 
ponta, mas quero saber!

- Mas não é para ser atriz e bailarina?
(AS OUTRAS RIEM SEM MALDADE)
Não é?

- Se for vou já embora.

- Ninguém sabe ao certo. Estou nervosa.
(OUVEM-SE BARULHOS LÁ FORA. PESSOAS A FALAR, UMA VOZ 
MASCULINA EXALTADA)

- Que é isto? É o estrangeiro aos berros? Credo!

- Eu conheço esta voz... que vergonha...

- Quem é?

- O meu noivo. Ele não queria que eu viesse.

- Deixe lá. Já por isso não tenho namorado.

- Ele veio buscá-la?

- Pois... Deve ter vindo. Ele não quer que eu vá 
para fora.

CENA 4
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(ENTRA ANTÓNIO COM MATILDE- IRMÃ DE SARA. 
ELE ESTÁ ALCOOLIZADO.)

- Ai mana, desculpa... Eu não queria entrar, mas eu 
tinha de vir atrás dele!

- Isto é uma fraude! Querem enganar a minha 
noiva! Venham cá falar comigo!

- Ai, senhor! Acalme-se!

- António! Pára com isso! Vai-te embora antes que 
eles te vejam e me recusem o trabalho!

- Eles que venham! E tu, o que é que que eles te 
disseram? O que é que te obrigaram a fazer?

- Eu dancei...

- Dançar?

- Dançaste?!!! Ai! Nem acredito! Conta-me!

- Eles perguntaram o que eu sabia fazer e eu disse 
dançar.

- E dançaste?

- Sim, mas tive vergonha...

- Mas eles gostaram?

- Disseram que foi um show.
(MATILDE E SARA FESTEJAM ENTRE SI)

CENA 5 - Meu amor... Estiveste a beber... Tu não bebes, 
António!

- Bebia! Não bebia! Agora que sou solteiro e  
descomprometido outra vez, agora BEBO!!!!

- Porque é que estás a fazer isto? Porquê?

- Porque quero que fiques comigo...

- Mas eu não te vou deixar. Vou só trabalhar uns 
meses para arranjarmos dinheiro para o casamen-
to. Faço isto por nós, por ti!

- Eu não te pedi nada! Não te pedi para ires  
dançar para o estrangeiro, pedi?

- Tenha calma, ninguém disse que o trabalho é  
nas áreas performativas.

- Áreas performativas???? Que palavreado  
chique!!! Deve pensar que eles andam à procura 
de doutores, não?

- (PARA SARA) A pequenita é doutora?

- Eu ouvi. E não, não sou doutora.

- Mas então do que é que eles estão à procura?

- Que interessa? O importante é darem-vos uma 
oportunidade lá no estrangeiro, a ganhar bom 
dinheiro, isso sim! Mais vale lavar escadas lá fora 
do que ser doutora cá!

- Cala-te! Cala essa boca! Eu só quero é uma 
oportunidade de sair de casa e parar de aturar 
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a tua mania das grandezas! Cala-te! Pára de me 
atormentar!!!

- Boa tarde. Eu venho informar que o outro candi-
dato assim que ficou esclarecido, aceitou a propos-
ta e vai já embarcar para a Alemanha, para colabo-
rar com uma empresa de renome internacional.

- Então e nós?

- Eles disseram que vocês foram dispensados 
por causa da confusão causada pelos familiares 
que chegaram agora. Eles preferem pessoas que 
tenham disponibilidade total. 

- Mas eu não vim fazer confusão! Eles que levem a 
minha irmã!!! Eu também vou, se for preciso!

- E que levem essa também! Não a quero!

- António.

- Nós também temos direito! Eu não saio daqui 
enquanto eles não nos derem uma satisfação!

- Sim, sim! Eles que venham cá! 

- Desculpa Sara... Eu não queria armar confusão!

– Eu não posso ajudar-vos, eu estou só a cumprir 
ordens.

– Vocês são todas uns paus mandados!

- Cale-se! Pegue mas é na sua noiva e ponha-se a 
andar! Quer estragar o futuro da minha filha!

– Eu agradecia que se retirassem.

– Ninguém sai daqui enquanto eles não voltarem 
para nos dar uma satisfação!

– É isso!

– Não volte aqui sem eles!

– Eu só quero ir embora. Fugir de vez...

– (PARA SI MESMA) Nem sabe o bem que fazia.  
Eu vou passar-lhes o vosso recado. (SAI)
(LONGO SILÊNCIO)

– António, tu não me podes pedir que fique.  
Nós precisamos do dinheiro... Tu também estás  
desempregado!
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– Não vás...

– Eu volto logo! Vou uns meses, ganho algum  
e volto para construirmos a vida que sempre 
quisemos.

– E se não voltas? E se me esqueces? E esse traba-
lho? Nem sabes o que é!

– Confia em mim, por favor. Eu sei o que estou  
a fazer. No dia do nosso casamento vais ser o  
homem mais feliz do mundo.

– Mas eu já sou.

– Agora vai.

– Tens a certeza?

– Sim.

– Não me esqueças...

– Nunca.

– Volta rápido.

– Nem vais dar por ela. 
(ANTÓNIO SAI. BÁRBARA ESCONDE-SE NUM CANTO A CHORAR)
(LONGO SILÊNCIO)

– Bem, agora que se foi embora o empecilho  
talvez eles vos aceitem.

– Não consegues dizer nada de agradável?  
Ou, pelo menos ficar calada?

– O que é que eu fiz?

– Acho que é mais o que não fizeste! A vida que 
sonhaste para ti, os luxos, os desvarios, já pensas-
te que talvez eu não queira isso? Alguma vez me 
perguntaste o que é que eu quero? Quais são os 
meus planos? Se tenho ideia de como imagino a 
minha vida?

CENA 6
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– Mas eu...

– Mas tu? Tu! Sempre tu!!!! Chega. Eu vou aceitar 
este trabalho para poder respirar! Para conseguir 
ser livre! Para fazer as minhas próprias opções! 
Vou! Se eles me quiserem eu vou. Vou e não volto 
tão cedo!!!! 
(BEATRIZ SAI SEM DIZER NADA)

– És corajosa!

– O importante é fazeres o que queres.  
Eu apoio-te!

– Obrigada.

(ENTRA FREDY, SEGUIDO POR DÉBORA E NATÁLIA)

– Aqui estão eles. Ponham-lhes as vossas questões.

– Onde estão os outros?

– Foram-se embora para não arranjarem proble-
mas às candidatas.

– E você? Também está aqui para brincar com o 
meu trabalho?

– Não senhor.

– Então porque continua aqui? O que é que quer?

– Eu sou irmã da Sara. Mas não lhe vim arranjar 
problemas. Vim dar apoio. Eu estou muito feliz 
por ela. E acho que vocês são maravilhosos por 
lhe darem uma oportunidade! 

– Até que enfim alguém que consegue ver para 
além do horizonte! 

– Sim.

- E ela também sabe dançar como eu. Se precisar 
de mais alguém...

– Bom, precisar não precisamos... Mas... como sou 
bom coração estou disposto a considerar.

CENA 7
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– Podemos mostrar-lhe a dança que temos as duas 
juntas! (IMEDIATAMENTE COMEÇAM UMA COREOGRAFIA CONJUNTA 
TÃO AMADORA QUANTO A PRIMEIRA DE SARA)

– Ok! Ok! Já percebemos o registo! Podem parar.

– Peço desculpa pela minha colega. Ela está num 
daqueles dias difíceis...
Então a questão é a seguinte: quem, de vocês está 
realmente interessada em trabalhar para nós?
(TODAS DIZEM EU)

Pois muito bem. Então o que se vai passar é o 
seguinte.

– Vão dar-nos os vossos dados e cartões de  
identidade.

– Vão assinar um documento para que possam ter 
direito a serem consideradas empregadas.

– Vão embarcar imediatamente numa carrinha 
que está à porta à vossa espera para vos levar à 
casa onde vão ficar alojadas provisoriamente.

– Mas... Eu precisava de ir buscar algumas coisas a 
casa... Roupas e assim...

– Não se preocupem. Hoje vão só conhecer a casa, 
ver o espaço que têm, e depois, quando forem a 
casa já sabem do que precisam ou não.

– Ah!... Está bem.

– Agora, por favor os vossos cartões de cidadão.
(UMA A UMA ENTREGAM OS CARTÕES)

– Preciso que assinem isto.

– O que é?

– É só para sabermos a quem temos de devolver 
os cartões, não se preocupem.
(ASSINAM UM DOCUMENTO)

– Por favor, por aqui.
(ELAS SEGUEM FREDY PARA FORA DE CENA)
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Palco vazio. Os quatro atores entram na sua vez de 
dizer o seu monólogo e perfilam-se equidistantes 
à boca de cena.

- Partimos. Fomos levados numa carrinha com 
um desconhecido a conduzir. Íamos entusiasma-
dos, com esperança num futuro bom! A chegada 
ao El Dorado! 
Na primeira paragem saíram duas, as mais novi-
nhas.
Eu e o estrangeiro seguimos viagem. E seguimos 
viagem... E seguimos viagem... durante 2 dias, 
seguimos viagem. 
Quando parámos estávamos num país onde não 
falávamos a língua. Ninguém nos percebia. Fomos 
diretamente trabalhar. Enfiaram-nos numa cave 
cheia de máquinas. Um barulho ensurdecedor. 
Cheio de pessoas. Ninguém levantou os olhos 
sequer, quando chegámos. 
Puseram-nos em frente de uma máquina de do-
brar metal... uma espécie de tampas retangulares 
que eram semidobradas. Eu não sabia como fazer. 
Sempre que errava ou perguntava, batiam-me e 
proibiam-me de comer, como castigo. 
Foram passando as horas, os dias. Quanto mais 
tempo passava, de alguma forma, a dívida que eu 
tinha com eles aumentava. Dívida? Qual dívida?! 
Ninguém percebia... Explicaram-me que só me 
devolviam os documentos quando eu trabalhas-
se o suficiente para “pagar o investimento” que 
tinham feito em mim. 
Morreram os sonhos. Morreu a esperança. E eu 
sobrevivo. O amor pelo António mantém-me viva. 
Mas por quanto tempo? 

CENA 8 - Bateram-me. Espancaram-me até perder os 
sentidos. Quando acordei estava dentro de um 
carro ou de uma carrinha. Não sei ao certo porque 
estava encapuçado. Tinha as pernas e os braços 
amarrados. Não sei quanto tempo durou a viagem. 
Dias, talvez. 
Parámos. Arrancaram-me do carro e atiraram-me 
ao chão. Senti o vento frio. Tão frio que me fazia 
arder muitos os golpes que me tinham feito na 
cara e doer a cabeça de uma maneira indescritível. 
Pensei “Estou na Rússia! Voltei à Rússia! Se assim 
for valeu a pena todo o sofrimento!” 
Mas rapidamente me apercebi que não, não tinha 
voltado a casa. Ouvi uns homens que falavam 
uma língua que não conhecia. Norueguês. Dina-
marquês... Não sei bem. Sei que depois desse dia 
trabalhei, trabalhei, trabalhei. Não era trabalho, 
era escravatura. Nunca pensei que um homem 
pudesse ter menos dignidade que um cão. Passar 
fome, frio, sentir dor constante, ser espancado 
quase todos os dias... Isto não é viver. Todos os 
dias sonho em levar um golpe mais forte que me 
deixe ter paz para sempre.

- É como um sono. Um sono leve, inquieto e cheio 
de pesadelos. 
No início tentámos resistir. Há uma raiva, um 
ódio imenso que nos faz lutar, rejeitar cada um 
daqueles homens em cima de nós. Sente-se nojo. 
Sente-se vontade de matar aqueles homens e to-
dos os homens do mundo que procuram mulheres 
apenas para seu próprio prazer, como se fôssemos 
um pedaço de carne, sem alma, sem vontades e 
sem direitos. 
Depois deixamos de resistir. O cansaço e a falta 
de esperança que aquilo pare tira-nos as forças. 
Em pouco tempo sentimos nojo também de nós 
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próprias. Como se o corpo já não nos pertencesse 
e fosse apenas um pedaço de lixo que arrastamos 
connosco. 
Drogam-nos para ficarmos “mais mansas”. Batem-
-nos para nos tornarem mais dóceis. Como com 
os bichos. 
Mas o pior de tudo é olhar para a minha irmã. Ela 
podia estar longe. Podia não ter aparecido. Podia 
ter uma vida digna. E foi por minha causa. Ela 
nunca o disse. Mas eu sinto-me culpada. 

“Nada mudou. 
O corpo sente dor, 
necessita comer, respirar e dormir, 
tem a pele tenra e logo abaixo sangue, 
tem uma boa reserva de unhas e dentes, 
ossos frágeis, juntas alongáveis. 
Nas torturas leva-se tudo isso em conta. 
Nada mudou. 
Treme o corpo como tremia 
antes de se fundar Roma e depois de fundada, 
no século XX antes e depois de Cristo, 
as torturas são como eram, só a terra encolheu 
e o que quer que se passe parecer ser na porta ao 
lado. 
Nada mudou. 
Só chegou mais gente, 
e às velhas culpas se juntaram novas, 
reais, impostas, momentâneas, inexistentes, 
mas o grito com que o corpo responde por elas 
foi, é e será o grito da inocência 
segundo a escala e registo sempre eterno.”
(EXCERTO DO POEMA “TORTURA” DE WISLAWA SZYMBORSKA)

Bárbara, Dimitri, Sara e Carolina estão à boca  
de cena.
Começa a ouvir-se “Time Lapse”, de Michael 
Nyman.
Os atores que se encontram em bastidores entram 
de ambos os lados do palco, em fila, junto à parede 
de fundo. Quando os primeiros de cada lado se 
encontram ao centro, voltam-se para a frente e 
aguardam pelos últimos. Depois juntam-se aos 
atores que já se encontram à boca de cena. Este 
movimento repete-se até todos os atores, técnicos, 
etc. estarem à boca de cena.
Por fim, por grupos, vão recuando. Quando o 
primeiro grupo pára, inicia o seguinte até todos 
terem recuado.

CENA 9
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