
 

 

 

 

In Teatro às três pancadas, António Torrado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personagens: 

Zé das Moscas (pastor ou camponês, aparentado ou não com a figura do Zé Povinho, imorta-

lizada por Rafael Bordalo Pinheiro). 

Manuel da Boina 

Médico 

Comandante de Polícia 

Advogado 

Veterinário 

Oficial de Diligências 

Juiz 

Coro com respectivo Corifeu. 

 

Cada elemento do Coro é uma das personagens da peça. Como membro do Coro, o seu porte 

é uniforme e o seu vestuário neutro. 

 

 

Cenário: 

Em local evidente do espaço cénico, haverá ou um bengaleiro ou uma mesa ou uma arca, 

donde cada membro do Coro, no momento em que vai encarnar a sua personagem, tirará os 

respectivos adereços de composição da figura que vai personificar — bata e estetoscópio 

para o Médico, boné e cinturão para o Polícia, óculos e casaco escuro para o Advogado, beca 

para o Juiz, etc. — mas sem quebrar ô ritmo da representação. Isto é: a acção não pode ficar 

suspensa à espera que um qualquer membro do Coro se vista da respectiva personagem. O 

restante mobiliário cadeira e secretária para vários utilizadores, onde só mudam os adereços 

conforme a secretária pertença ao Médico, ao Advogado, etc.) pode estar sempre em cena. Da 

colocação dos adereços para a secretária se encarregarão os membros do Coro disponíveis. 

 

 

 

 

 

 



 

(Está o Coro composto e alinhado. O Corifeu (chefe do Coro) espreita por cima dos ombros dos res-

tantes membros, adianta-se e avisa.) 

 

 

Corifeu do Coro Atenção! Vem aí o Zé das Moscas. 

Coro (de cabeças no ar, destroçando da formatura e sussurrando, cada um para seu lado) 

— Bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... (até cbegar o 

Zé das Moscas). 

  

 (Aparece o azamboado Zé das Moscas, de boné na cabeça e cajado na mão, que se 

dirige ora a um ora a outro dos membros do Coro, queixando-se.) 

  

Zé das Moscas   Não sei o que é que tenho. São assim uns zumbidos, bzz-bzz... bzz, que vêm 

e vão, passam e voltam, desandam e tornam. Bzz-bzz... bzz-bzz... Não 

entendo isto. 

  

 (Enquanto ele fala, os membros do Coro fazem de conta que não lhe ligam.) 

  

Manuel da Boina (pondo a boina) E vossemecê já experimentou ir ao médico? 

Zé das Moscas Ao médico? Acha o vizinho que isto é coisa de médico? 

Manuel da Boina Cá por mim acho. (Voltando-se interrogativamente para os outros, que aprovam, 

fazendo que sim com a cabeça.) Quer dizer: achamos. 

  

 (O membro do Coro que faz de Médico já está a aprontar-se, quando Zé das Moscas 

se lhe dirige.) 

Zé das Moscas    (de boné na mão, humilde) Senhor Doutor, o caso é que... 

Médico (interrompendo-o) Um momento. (Ausculta-o.) Respire fundo. 

 (Zé das Moscas obedece.) 

Médico Fundo... 

 (Zé das Moscas obedece.) 

Médico Fundo... 

 (Zé das Moscas obedece.) 

Médico Agora não respire. 



 (Zé das Moscas obedece.) 

Médico Já pode respirar. 

Zé das Moscas    Senhor Doutor, são assim uns zumbidos... 

Médico (interrompendo-o) Um momento... (Mede-lhe as pulsações.) 

 (Zé das Moscas fica quieto. O Médico larga-lhe o pulso.) 

Zé das Moscas    Os zumbidos, senhor Doutor, vêm e vão... 

Médico (interrompendo-o) Um momento. Abra a boca. 

 (Zé das Moscas obedece. O Médico examina-lhe a garganta.) 

Médico Pode fechar. 

  

 (Zé das Moscas obedece, premindo os lábios com força. O Médico, entretanto, senta-

se à secretária e começa a escrever.) 

  

Médico Então de que é que se queixa? 

  

 (Zé das Moscas, de boca colada, exprime-se por gestos, mencionando as azamboade-

las.) 

  

Médico Não consegue falar? 

Zé das Moscas Consigo, sim, senhor Doutor. Mas como o senhor Doutor me mandou fechar 

a boca... 

Médico Então, não tem queixas? 

Zé das Moscas Tenho, sim, senhor Doutor. São assim uns zumbidos, bzz-bzz... bzz-bzz, que 

vêm e vão, passam e voltam, desandam e tornam, bzz-bzz... bzz-bzz. 

Coro (a meia distância, em eco) Bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... 

Médico O senhor costuma lavar a cabeça? 

Zé das Moscas Por dentro ou por fora? 

Médico (impaciente) Por fora, já se vê. Quem diz a cabeça, diz o cabelo. Porque o que 

eu vejo é que o senhor tem uma quantidade de moscas à volta da cachola. 

Para o seu caso, os meus estudos de nada servem. 

Zé das Moscas Então não tenho cura, senhor Doutor? (preocupado)  O que é que eu hei-de 

fazer? 

Médico (indiferente e encolhendo os ombros) Se as moscas o atormentam, grite-lhes e 



enxote-as. Passe bem. (Palmada nas costas, pondo-o a andar.) 

  

 (Vai o Zé das Moscas cabisbaixo, enxotando as moscas à volta da cabeça. O Coro 

zumbe, à sua volta.) 

  

Zé das Moscas    Zute, moscas! Zute, moscas! Vão fazer bzz-bzz para outro caixote do lixo. 

  

 (O Coro continua a Zumbir.) 

Comandante de 

Polícia 

Oiça lá, ó cidadão. 

Zé das Moscas É comigo, senhor Guarda? 

Comandante de 

Polícia 

É consigo, sim. (Sentando-se com à-vontade, em cima da secretária) Você anda a 

alterar a ordem pública. Queixam-se os vizinhos, que não dormem, porque 

você passa a noite a gritar contra as moscas. Queixam-se os lojistas, que não 

têm clientes, porque você passa o dia a gritar contra as moscas. Todos se 

queixam. Ora isto, assim, não pode continuar. (Murro sobre a secretária) 

Zé das Moscas (assustado) Mas o senhor comandante o que é que quer? São assim uns zum-

bidos, bzz-bzz... bzz-bzz, que vêm e vão, passam e voltam, desandam e tor-

nam. Bzz-bzz... bzz-bzz... 

Comandante de 

Polícia 

Chega. (Outro murro na secretária) Se tem querela com as moscas, contrate 

um advogado e ponha uma acção contra as supraditas moscas, no tribunal 

de comarca. E ponto final no assunto. (Outro murro sobre a secretária) 

  

 (Lá vai o Zé das Moscas muito abatido, enxotando as moscas e, de novo, perseguido 

pelo Zumbido do Coro. Dirige-se ao Advogado, sentado à secretária, a ler uns códi-

gos.) 

  

Zé das Moscas Senhor Doutor Advogado, são assim uns zumbidos bzz-bzz... bzz-bzz, que 

vêm e vão, passam e voltam, desandam e tornam. Bzz-bzz... bzz-bzz... 

Advogado (enfadado) E que tenho eu com isso? 

Zé das Moscas    (humilde) O Senhor Doutor Médico disse que são moscas e o Senhor 

Comandante de Polícia disse que o senhor Doutor é que resolvia. 

Advogado (indignado) Eu? Eu? Tantos anos de estudo, tantas noites mal dormidas, 

agarrado aos códigos, para suportar estas patacoadas! E de um homem dar 



em doido! 

Zé das Moscas    (humilde) Senhor Doutor, eu... 

Advogado Cale-se. Você é um ignorante. 

Zé das Moscas    Eu não queria... 

Advogado Cale-se. Olhe: se o seu mal são as moscas e mosquitos, vá ao veterinário. A 

bem dizer, ele é que percebe de animais. Ora, portanto, pois, por conseguin-

te, as moscas pertencem-lhe. 

  

 (Zé das Moscas faz um cumprimento de despedida, a que o Advogado mm corres-

ponde, e vai, cabisbaixo, enxotando as moscas, mais uma vez perseguido pêlos zum-

bidos do Coro. Dá uma volta pela cena e, Quando volta à secretária, já nela está ins-

talado o Veterinário, de pernas estendidas e com os pés sobre o tampo. Tem a bata 

aberta e ar bem-disposto.) 

  

Veterinário Ora viva o amigo Zé das Moscas! Então como vai essa bizarria? A bezerra? 

As ovelhas? Os cabritos? A vaca leiteira? Os patos? E as galinhas? 

  

 (A cada pergunta, Zé das Moscas vai acenando, servilmente, Que. sim, Que estão 

passando bem.) 

  

Veterinário E a família? 

 (Novo aceno afirmativo do Zé das Moscas.) 

  

Veterinário  Então? Ao que vem? 

Zé das Moscas (queixoso) São as moscas, senhor Doutor. 

Veterinário Homessa! As moscas? 

Zé das Moscas São assim uns zumbidos, bzz-bzz... bzz-bzz, que vêm e vão, passam e vol-

tam, desandam e tornam. Bzz-bzz... bzz-bzz... 

Veterinário E depois? 

Zé das Moscas Depois? Bzz-bzz... bzz-bzz... 

Veterinário Está bem. E depois? 

Zé das Moscas Bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... bzz-bzz... 

Veterinário Irra! Já ouvi. Depois... o que é que veio cá fazer? 

Zé das Moscas Foi o senhor Doutor Advogado que recomendou que eu viesse. 



Veterinário (irritado) Ah! Então o doutorzinho passou-o para mim? Sacudiu as moscas 

para cima do parceiro e ficou a rir-se. Pois deixe estar que já o despacho. Vá 

ao Juiz. Se tem agravos contra os insectos, desagrave-se, diante do Juiz. E 

deixe-me em paz. 

  

 (Zé das Moscas recua, humilde, e dá outra volta pela cena, perseguido pêlos zumbi-

dos do Coro, cjue ele enxota, já sarilhando o cajado no ar... Antes de chegar à secre-

tária do Juiz passa pelo Oficial de Diligências, em manejas de camisa, de processos 

na mão, cfue o recebe, em pé, afavelmente, fazendo menção de o deixar passar.) 

Oficial de  

Diligências     

Olha o amigo Zé das Moscas. Então como é que vai isso? 

Zé das Moscas Mal, mal... De doutor para doutor... 

Oficial de  

Diligências     

Nesse caso receito-lhe esta quadra de um grande poeta popular, o António 

Aleixo. É assim: 

Uma mosca sem valor  

poisa com a mesma alegria 

na careca de um doutor  

como em qualquer porcaria.  

(Anunciando)  Senhor Doutor Juiz, é o Zé das Moscas. 

Juiz O Zé das Moscas? Ah! Ah! Ah! (Ri com grandes gargalhadas.) 

  

 (Quando o Juiz pára de rir, o Zé das Moscas começa a lengalenga dorida. O Oficial 

de Diligências assiste à entrevista.) 

Zé das Moscas Senhor Doutor Juiz, Presidente do Tribunal, as moscas... não me deixam. 

  

 (O Juiz desata outra vez a rir, interrompendo o Zé das Moscas, que espera pacien-

temente que o juiz se acalme. Quando ele pára de rir e limpa as lágrimas dos olhos, 

de chorar a rir, o Zé das Moscas prossegue.) 

  

Zé das Moscas    — São assim uns zumbidos, bzz-bzz... bzz-bzz, que vêm e vão, passam e 

voltam, desandam e tornam. Bzz-bzz... bzz-bzz... 

Juiz (sem conseguir conter o riso) Bzz-bzz? Bzz-bzz? (Grandes gargalhadas)  

  

 (Zé das Moscas mantém-se impassível, mas contristado, diante da exuberante risota 



do Juiz. A atitude do Oficial de Diligências ê de reprovação. O Juiz consegue conter-

se, embora, uma vez por outra, aflore o riso, no meio do que diz.) 

  

Juiz Fique o meu amigo sabendo que cada mosca tem a sua lei. Não há código 

que as vença. Só posso aconselhar-lhe que, assim que vir uma a jeito, lhe dê 

uma paulada das rijas. 

  

 (Entretanto, o Oficial de Diligências, mimicamente, começou a acompanhar o voo 

deambulante de uma mosca. Tenta caçá-la com a mão, mas ela escapa-se. Ele segue-

lhe o voo com os olhos.) 

  

Zé das Moscas E o senhor Doutor Presidente do Tribunal não me manda prender por eu 

andar a matar moscas? 

Juiz (depois de uma grande risada) Mandar prendê-lo por caçar moscas? Que ideia! 

(Começa a escrever sobre uma folha.) Passo-lhe já aqui uma licença que o auto-

riza a matar todas as moscas do país, estejam onde estiverem... 

Oficial de  

Diligências 

(que continua a acompanhar o voo da hipotética mosca, repete como aviso) Estejam 

onde estiverem, amigo Zé das Moscas. 

  

 (O Zé das Moscas também acompanhará agora o voo da mosca, que o Oficial de 

Diligências persegue.) 

  

Juiz  (um pouco incomodado com a repetição do Oficial de Diligências) Pois. Estejam 

onde estiverem. (Faz uma larga assinatura no papel.) Garanto-lhe que ninguém 

mais o incomodará. 

  

 (O Oficial de Diligências aponta ao Zé das Moscas a mosca, poisada na calva ao 

Doutor Juiz. O Juiz, com um risinho superior, entrega a licença ao Zé das Moscas. 

Inclina-se para a frente, ao entregar-lha.. O Oficial de Diligências continua muito 

excitado, atrás do juiz, a apontar a mosca poisada. O Zé das Moscas levanta o caja-

do.) 

  

Zé das Moscas É uma mosca? É? 

 (O Oficial de Diligências, cúmplice, acena, afirmativamente.) 



Zé das Moscas (dando com o cajado na cabeça do Juiz, que se desequilibra.) Já que tenho a licen-

ça... (Exibindo a licença ao Oficial de Diligências, que aprova.) Morreu?  

Oficial de  

Diligências    

(limpando meticulosamente a careca do Juiz que, meio tonto, cabeceia na secretária, 

prestes a despenhar-se) A mosca? Morreu. 

Zé das Moscas    Matei a mosca! (Ar triunfante) 

  

 (Sai de peito erguido, talvez acompanhado pelas árias «Toreador», da ópera «Car-

men» de Bizet, ou «Marcha triunfal» da ópera «Aida» de Verdi, entoadas em surdi-

na pelo Coro. Misturam-se as «alusões» musicais com os zumbidos, num curto 

crescendo e logo depois em decrescendo, até ao silêncio.) 

  

Zé das Moscas (afastando o Coro) É  giro! Até parece que já não sinto os zumbidos. (Pondo-se 

à escuta) Pois não! Já não oiço o bzz-bzz... bzz-bzz... Foram-se as moscas. 

Fugiram as moscas. Viva! Estou curado. (Corre de braços abertos.) Viva! Estou 

curado! 

  

 (Corre a abraçar o público. Entretanto, o Juiz sai da secretária, aos tropeções, como 

um bêbado que não quer dar parte fraca. O Coro vira-se para ele e zumbe, à sua vol-

ta.) 

  

Corifeu Curou-se o Zé das Moscas, mas parece que quem ficou a ouvir zumbidos à 

volta da cabeça foi o tal Doutor Juiz. 

  

 (O Coro persegue o cambaleante Juiz, zumbindo em crescendo, até se tornar insu-

portável. O Juiz foge, de mãos a tapar os ouvidos.) 

 

 

FIM 


