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Prrefácio
Tá da hórra da amandarr os feguêtes porrque finalmente
consegui acabarr a edição de mais um livrre, mas o melhórr é tárr quiete que do outrre livrre pusme a amandarr
fuguêtes ali prró pé da doca junte dos mê companhêrres,
veie de lá uma cana a arrderr na trrajectórria descendente
tinha même que terr acerrtáde da embarrcação do Zé Olhinhes que ficou com eles toudes desbugalhádes quande viu
aquile tudo a arrderr e que afinal nã erram os santes populárres que tinhem chegáde mai cêde. Bem, mas adiante...O
livrre deste ane tem textes mais elaburrádes e um bocadinhe mais come se diz em inglês “in yourr face!”. O prrimêrre livrre foi o culminarr do toude o mê trrabálhe, foi um móde de chegárr a munte mai gente e àqueles que querrem
terr o mê blogue toude juntinhe num mólhinhe de folhas
prra poderr mostrrárr ós amigues e lerr em voz alta. Nã é
prra toudes!
Assim como passou um ano desde que saiu o livrre, também passou um ane que a loja do Charroque da Prrofundurra tem a sua existência. Tem side um trrabalhe munte
girre e diverrtide, porque munta gente tem comprráde a sua
tcherrt do Charroque mas ó même tempe tênhe feite munta
coisa perrsonalizáda e sai da loja munta gente a rirre come
ê cá goste. A loja charroco.net em pleno Barro de Trroino
tem arrecebide munta gente de Setúbal e arredórres, imigrrantes e currióses sádines. É uma loja que tem semprre um
pouque de converrsa prra darr e um atendimente perrsonalizáde à manêrra. Nã me digas cainda na têns pele mênes
uma tcherrt ou camesóla do Charroque, apá...inté parréce

mentirra! Bórra lá mostrrarr o órrgulhe culturra sádina em
forrmáte cómique. Culturra Sádina Encharrocáda, é esse
o conceite.
Come tamen jáderrem conta, do outrre láde deste livrre
tá a prrimêrra verrsão do Dicionárrio Charroque, a parrtirr
dagórra têmes uma ferramenta de trrabálhe que justifica
a nóssa manêrra de falárr de penssárr!
Prra mim é imporrtante saberr o quê que achem deste
livrre e dos sês têxtes, amandem-me emails, vão lá mandarr umas bôcas no facebook, ou lerr no blogue os textesem prrimêrra mão.
Divirrtem-se munte.

Onde encontrrar o Charroque da Prrofundurra?
Blog: http://charroquedaprrofundurra.blogspot.com/
Loja online: www.charroco.net
Facebook: http://www.facebook.com/charroque
Youtube: http://www.youtube.com/user/charroque
Twitter: http://twitter.com/charroque
e-mail: charroque@gmail.com
Loja Real: charroco.net
Rua Fran Paxeco, Nº62
2900-374 Setúbal—Portugal

Listas de Prrendas de Natal
Ouve lá, nã se pode verr blogues de melhêrres caté enjoia.
É só listinhas de Natal caté farrta. Ê cá vou fazerr uma à
sérria, à home, ca merrda du carraças, inté os olhes vã ficarr toudes arremelgádes com as nuvidades e espantações quê vou aprresentarr. Só uma achega, isto são pedides, fãs podem cumeçarr a juntarr dinhêrre prra me comprrarrem qualquerr coisinha. Atão cá vai:
1 - Barrque a sérrio
Prrontes é insse même, o quê prrecisáva erra daqueles iates buéda grrandes prra pescarr nã é o toupe de gama,
mas já ajudava. Tein parrtes blindádas e su Estáde acharr
cu Charroque é uma especie Setubalense a prrutegerr deverriam darrme uma coisa dessas. Isse inté dá prra pescarr
com outrra cólidade, prra passearr com os fãs e fazerr as
famosas raives parrtis du Charroque. Além disse erra uma
mais valia prra Setúbal.
2 - Anzol de Ourre
Se imaginarrem e pessarrem cómigue vão comprreederr a
imporrtância du enzol prrá nossa vida. A vida é coume um
enzol, querr dizerr, quande entrrames nela nã tein volta a
darr prra trrás. Se andarr prra trrás nã dá bons resultádes,
e quein anda prra trrás é o carrangueje. Uma pequena pausa, ma porr quê que dizein cu carranguêje anda prra trrás
sié mentirra? Quante munte anda prró láde. Continuande,
se é comá vida que seja de ourre e de muntes kilátes. O
enzol é aquile que me dá o frrute du mê trrabálhe, é uma

coisa tã imporrtante comós tijois prró trroulha, as máquina
da casio prró engenhêrro, as serringas prró endrrógáde, os
BMW's prrós pulitiques, os rendimentes minimes prrós nã
fáz dnhum, épá já me tou a esticarr um pouque, venha de
lá esse enzol de ourre que vos compenssarrei.
3 - Canivete Suisse de Diamantes e ourre
Isse é coisa prra custarr só 50.000 dolárres, mas ê cá
quande tiverr que currtarr linhas tein que serr à grrande.
Um gaje terr uma linha ou um cábe porr currtarr, porr vezes
é piorr que um poulve à volta dus tomátes dum gáje, nã ata
nem desata! Tein que se currtarr logue, logue e com cólidáde!
4 - Fiat 127 melhurráde
Come sabein é o mê cárre de eleição, mas agórra crria assim com uns melhorramentes quié prra fegirr a quein vierr
atrrás de mim. Ê cá sei que ná é fácil mas ê cá querre o rádio com aquelas cássetes munta manhósas que mai parrciam uns sabunetes gigantes.
5 - Redes de Pesca
Tou necessitáde de redes de pesca novas de alta cólidáde,
com um barrque daqueles que vocês com cerrteza me vão
ofrrecerr tein que terr matrrial de cólidade e à alturra...Iste é
redes prra pescarrem pêxe grraude come se vê aquelas
garrinas mai despidas que vestidas com uma espécie de
redes de pesca, sein espinhas même!
6 - Jetski
Ê cá querre um coisa dessas, iste é um 3 ein 1 nã dá hipó-

tese! Podemes diverrtirrsse quié o mai óbvio, podemes
agarrarr dumas redes, fazerr umas atadurras dárr uma
grranda árrda e apanhames peixe com farrturra. Tamein se
pode salvarr munta vida com um patinete de áuga destes.
7 - Chapeu Quentinhe
Um gáje même que teja du alte marr da pesca, cheie da
escamas, com um brrióle que nã sonha a ninguein, chei
dágua du marr e salgadice, toude cagáde, nã querr dizerr
que tênhe que tarr mai feie có batelão da Sécil. Prra tal coisa, ficarr bnite e quentinhe nada melhórr cum gorre verrsão
daqueles com tápa órrelhas.
8 - Trrofeu
Epá já tou farrte, a sérrio, eu parrtcipe em tudo quante é
campeonates de pesca, mas a malta sabe bein comé que ê
sou. Quande veien o Charroque a parrtciparr desistem logue à parrtida e óspois nã tein numárro minime de parrtcipantes e fique sózinhe a olharr prrós enzois.
9 - Meias a Pilhas
Essas meias a pilhas devem serr um espetácle. Ê cá sou
um gáje de pés semprre munta frrios e podem confirrmarr
ca Marria Charrouca quela nã me deixa mentirr. Ê prrecise
diste come tude, alein disse tamein deve darr prra aquecerr
o térrme do café. Baterria de litio com carregadorr e tude.
10 - Camisa Flanela
Já tênhe montes delas come se deve calcularr. Mas esta
com alguns códrrádes esbrranquiçádes pelo meie nã tenhe
e botões prrêtes clárres é quié munta rarre.

Celina nã deslárrga a concerrtina

Apá este concerrte du Rodrigo Leão ali da Trroia foi du melhórr, prrincipalmente porrque tein uma fã aqui do Charroque quê cá tamein sou fã, é tipe cicle viciouse que funciona
em vice-verrsa. É uma fanitiquice du carraças. É a Celina
da Piedade, apá caganda melhêr a tecarr da concerrtina,
desconcerrta calquerr um! Tava eu lá du mê estaminé a
ouvirr a música quande malembrrei e fiquei inspirráde, vou
serr patrrucinadorr oficial da senhorra, vou fazerr um crrachá exclusive. Saiu um crráchá que só viste, tá du melhórr
que já se viu. O concerrte foi munta bom même prra varriarr, mas o piorr foi os antrriorrmentes...Ela levou esse crrachá e tamein levou o outrre que dzia "Os vazes da merrda
roubarrem-nos a Trroia" e os prrublêmas vierrem toudes
daqui de cerrteza. Ê cá disse à Celina "borra lá apestarr
uns eurrós!" e ela disse "falta ainda muito para o concerto,
vamos!". Ê cá passei pelo barr, pedi Tequilhas Sunrraises e
seguimes viagem prrás apostas. Ódespois com o entusiásme a Celina distrraiusse e alembrrousse logue a seguirr "Aiiiiiiiiiii, a nha Concertina!", não sabiames adonde
tava. Epá, fiquei même prreocupáde, comé que vai serr? Ê
cá tamein sei que qualquerr pifarre fazia o même som, ma
nã é tã bnite. Andames a vasculharr tude pelo casine aforra
e eu descobrri a concerrtina, táva debaixe da mesa das
carrtas de pókerr. Só que a Celina quande olhou prráquile
viu logue que faltavem os 534 betões caquela porra tein!
Prra serr sincérre, eu cá ache que eles só usem nã mai
que 10 betões o reste é só alegurrias prrá gente penssarr
queles serrem munta inteligentes e distinguem toudes. Ma

quein é que terrá feite tamanha maldade? Cumecei a investigarr, e pensei 534 betões nã são fáceis de esconderr,
se tiverrem toudes juntes aqui dalguein du casine, ou é melhêrr com uma daquelas malas de melhêrr que levem uns
betões e uma concerrtina inteirra, ou se forr homem, tens
os bólses munta cheies ou...perra lá é insse! É um ganda
monte da malta e cada um tein uns pouques de butões!
Epá tein touda a lógica carraças, ainda perr cima podem
disfarrçarr com as fichas du casine e ninguein dá porr isse.
A esta hórra tá o xérrloque ólmes a returrcerrsse toude lá
du funde porr causa desta conclusão. Ê disse "Celina, deixa o cáse cómigue que ainda vais tucarr esta noite" Fui começande a perrcurrerr as várrias mesas e obserrvande, vi
o prrimêrre, tinha uns 10 betões misturrádes com as fichas
du casine. Virrei-me a ele e disse "ouve lá, tu és dadonde?
Fazes parrte da conspirração contrra Setúbal na éin? Querres destrruirr um valorr de Setúbal?" Peguei du barrálhe de
cárrtas, fixei-lhe o oulharr e cumecei a lançarr as carrtas
qnem disques vuadorres e currteilhe os meies dus dêdes
toudes, aquile doi comá merrda. O que é cerrte é que ele
deixou cairr tude ó chão e a Celina foi logue montarr a concerrtina. Ainda faltava montes da betões, caporra...Ódespois lá vi mais um manguelas a fingirr que jugáva
das slótes machines, epá mas esse é cá já táva sein paciência dnhuma e amandeilhe tamanha toutiçada com o cópe
do cóqueteile quêle ficou com a bouca enfiáda na saída
das moédas, carreguei du betão, fiz logue jéquepóte e o
home ficou com a bouca mai parrcia aqueles sáques de
cumida de grraneláde. Recuperrámes mais uns betões, e
ficámes uma hórras na descuberrta de montes da betões,
já táva quase arrependide de dzêrr que fazia o serrvice. Diz
a Celina "Falta um botão! Sem esse nada feito!", Ê cá pen-

sei quela devia tarr même a guzarr cómigue, erra o betão a
montes e sem aquele nada feite? Apá, vai serr uma barráca du carraças, calma concentrrate. Entrretante cumecem a chamarr as pessoas ó pálque e a Celina même sem
pederr tucarr e na esperrança que aparrcêsse foi prró palque da mêma fazerr figurrine. Ê cá tava cá ó funde a verr a
Celina a trremerr e ó même tempe conseguia verr o brrilhe
du burraque nêgrre ca falta du botão fazia daquela concerrtina, senti um vazio du tamanhe du betão que sei que fazia
touda a falta, uma forrça de cá de dentrre asselousseme,
olhei prró láde táva um gáje de fatinhe, com um pine com o
simbolo de Lisboa e com o crrachá "Os vases da merrda
roubarrem-nos a Trroia". Epá este gáje só pode tentarr estarr a disfarrçarr, ai carraças! O concerrte ia cumeçarr dentrre de cerrca de 30 segundes, olhei prrós funde dus ólhes
dele, deilhe uma pêrra tã forrte da barriga caté saltou o
crrachá da Trroia, quande o crrachá rudopiáva du árre consegui verr lá o betão agarráde! Nã deslarrguei a vista daquile, fiquei fucáde, olhinhes nã despegavem daquile même. Quande aquile ainda táva du árre, ê cá saltei, coloquei
um pé das costas do crróme, amandei um sálte tã grrande,
dei prrimêrres um souque do crrachá, aquile separrousse
em dois, betão prra um láde, crrachá prra outrre. Dei um
impulsse ó courrpe e amandei um pontapé cerrtêrre no betão de manêrra a caquile enfiásse a 50 métrres de distância da concerrtina même no burráque que me estáva a encandiárre o raciocinio! Nesse exacte mumente ê cá perrcebi tude! A Celina um segunde depois de terr o betão du lugarr, começa o concerrte tucande nesse même betão. Caporra afinal tude tein um sentide, até a merrda dum betão
de concerrtina, eu a pensarr que errem 534 e que erram de
mais, mas afinal se aquele nã tivêsse lá comé quiérra? ãh?

A Celina carregou du botão e piscou o oulhe ó Charroque
da Prrofundurra. Fez-se luz nas alminhas daquela gente e
e cá fiquei munta contente même!

Soluções prráticas pá crrise

A crrise come se sábe veie prra ficarr. Vivêmes ela toudes
os dias. Têmes que serr forrtes e encarrála de frrente e resolverr os nósses prrublêmas. Vou fazerr um manual de
come conseguirr ultrrapassarr alguns prrublêmas e pouparr
bastante dnhêrre perrante esta crrise.
Hoje vou-me dedicarr à explicação da prrodução caseirra,
grrande parrte das pessoas nã tein uma quintinha prra poderr prroduzirr algumas coisas prra se defenderr melhórr.
Toudas esta ténicas forram experrimentadas e comprruvádas pelo Gabinete Ténico de Prrodução Caseirra do
Charroque, que foi cerrtficádes ontem à noite durrante uma
jantarráda entrre amigues com umas minis pelo meie e
mousses com cheirrinhe.
Prrodução caseirra
a) Constrruirr um vivêrre de pêxes
Temes aqui várrias hipóteses. Em prrimêrre lugarr prra
quein tein aquárrios ein casa deixem-se de peixes bnites
que só dão gástes extrras e ainda porr cima morrem comó
carráças e nã se comem morrtes que sabem a esponja dus
filtrres. Porr isse o melhórr é colocarr lá uns camarrões piquenines que fiquem barrátes. Quande tiverres lá uma quiláda deles é só aumentarr o terrmóstáte prra 100 grraus e
fiquem logue bem cuzidinhes nu seu ambiente naturral.
Faz munte bein à saude e nã tein córrantes e conserrvantes crrancerrigenes. Se porr acáse já se enterrarrem numa
bimby, essa máquina inferrnal du belzebu da cuzinha, podem lá fazerr a mayonése quié uma marravilha e até po-

dem fazerr com saborres, tipe sarrdinha moida lá prra dentrre. Ódespois deste prrucesse, deixem arrefecerr a água e
fica cheie de matérria órrganica prrós prróximes bixes que
lá meterres, alimente du bom cheinhe de prroteinas. Chamasse a iste alimentação biológica recicláda. É um prrecése quê cá tou a pantentearr.
Cáse tenhem uma banheirra extrra ein casa tamein dá um
jeite du carraças. Aí sim, podem constrruirr um viveirre à
sérria com peixes de grrande pórrte. Assim umas trrutas,
liguem de vez em quande a torrneirra du máxime prra cu
pêxe sinta que tá subirr o rio acima porrque temes que crriarr um ambiente mai parrcide com o orriginal. O alimente
tein que serr o mai naturral pssível. Assim, tein que se aprruveitarr os restes de lixe orgânique, tipe cascas de batata,
as cascas dus camarrões que forrem prroduzides do aquárrio, pão bularrente, reste de comida já passádas du prráze,
podem terr a cerrteza quiste nã causa prrublema dnhum.
Este tipe de alimentação segue o prrincipio sábio e mai que
sabide “o que nã mata engórrda” porrtante come querremes pêxes gorrdes, tão o assunte resolvide e bem encaminháde.
b) Crriação de carracois
Quande acabarrem com aquele garrafão de cinque litrres
dágua que tá lá porr casa, nã deitem forra! Pode serrvirr
prra munta coisa. Apanhein carracois porr essas estrrádas
afórra, esta ténica é munte boa e prruveitósa prra quein tá
du desemprregue ou ein parrtaime. Tens munte tempe livrre e teins caprruveitarr parra apanharr carracois. Enfiemnos dentrru du garrafão e alimentein eles com munta porrcarria tipo os pêxes da banhêrra, tambein funcemina a
mêma ténica. Quande fizerrem os carracois convein meterr

mai um pouque dágua porrque ódespois de cmide é pssível
fazerr uma supinha de carracol, é pouque bom sim! Se fizerrem iste a 10 garrafões, podem culucarr debaixe da cama assim não ocupa espáce, de qualquerr mode é bom tirrarr os sapátes lá debaixe da cama porrque tá prruváde
que passa saborr de chulé prrós carracois, é porr isse queles amarrgeum às vezes.
c) Criação de Galinhas
A malta tá sem dnhêrre e já nem comprra tanta roupa porr
isse de cerrteza que lá prra casa devem de terr um arrmárrio a mais que já nem lhe dão use. Se tiverr módule de gavetas inda melhórr. Saquem da gaveta e metam dentrro do
arrmárrio, peguem em jorrnais e catálgues de superrmerrcáde, desfarrelem-nos com uma picadourra 1-2-3 ou coisa
do génerre e coloquem na gaveta quié prrás galinhas porrem dus óves. Saquem as porrtas do arrmárrio e coloquem
rede metálica bem prregadinha. Acabarram de constrruir
um galinheirre caseirre e que sem qualquerr prrublema, está em equilibrrio ambientále com o seu aparrtamente.
d) Criação de Pórrques
Se és daqueles que ficou com o vencimente currtáde, já nã
teins emprregue, não consegues suporrtarr o carre e vendestiu, ma tivetes que ficarr com a garrágem, aí tá uma boa
oporrtunidade. Crriação de pórrques ai même. Se porr
acáse seguites os pásses antrriourres podes darr de cumerr as espinhas e restes de peixe dalimentação ó pourrque. A carrne fica mai picada das espinhas e porr sua vez
mai macia. Convém é que o porrque tenha luz, se forr numa cave, montein um sistema alimentáde a forrça mutrriz
de pórrques da india. Convém terr várrios pórrques prra

mudarrem dus turrnes. O pourrque já exige um investimente más maiorr grrande come uma árrca congeladourra prra
quande tiverr prronte, é currtarr ós becádes e meterr lá prra
dentrre. Porr vezes este prrucesse é complicáde porrque
nã se consegue enfiarr tude lá dentrre, convidein aquele
familiarr mai górrde prra fazerr pêse da tampa com a prrumêssa que vai cumerr uma ó duas jantarrádas à tua conta,
même quisse seja mentirra!
e) Prrodução de legumes
Nã nes podêmes ódesquecerr dus legumes tão imporrtantes quêles são. Arranjem uma divisão prra este fim. Metam
a(s) crriança(s) a durrmirr com vocês, têmes que fazerr
sacrrificios, ou nã vejem a tlevisão? Assim conseguem uma
divisão facilmente. Vão ó jumbe e trraguein prrái 200 sáques, depende du tamanhe da divisão, são cerrca de 9 sáques porr métrre códrráde. Vão à secção de fazerr prrendas e trraguem o rolo da fita cola. Este prrucesse como
vêiein nã custa um tustão, até podem dirr dótócárre du
Jumbe e é de borrla tamein. (brrutal, quase que dá que
penssarr afinal pagames o quein?) Andande, abrram dus
sáques de manêrra a ficarrem toudes esgaçádes e coládes
uns ós outrres, não póde terr fuga dnhuma. O chão fica forradinhe e imperrmiávél. Vão da Álbarrquél e trraguem arreia que chein necessária, não prrecisa mai de 10 cm dálturra. Podein irr à bleia, irr du ótócárre panurrâmique ou du
vósse meie de trransporrte. Vão ó merrcáde, comprrein alfaces, couves, tomates, cenourras e outrres que achein
bem. Logue que dispounhem as plantas tóca logue a regarr
quié prra ná crriarr strresse idrrique da planta. É prrecise
regarr toudes os dias, nã deixem as janelas aberrtas munte
tempe quié prra passarráda nã cumerr tude. Se tiverrem

uns trróques (tamein é só irr uma tárrde arrumarr uns carrites e fica o assunte resolvide) comprrem uma ratoeirras
prra pássarres, assim é chegarr à noite e ainda comem pipis frrites. Os legumes vão crrescerr e podem ficarr descanssádes que vão terr uma alimentação saúdável. Toudas
as semanas convein adubarr a arreia porrque são elementes munte inérrtes e com pouca matérria orrgânica, só se
porr acáse tivêtes a sorrte dapanharr arreia da prraia cheia
de cagalhões dus miudes pequênes que tein semprre desculpa prra colucarr um prresente da prraia. Existem diverrsas técnicas de adubagem. Pode serr adubação de liberrtação lenta ou liberrtação rápida. A adubação de liberrtação
rápida pode serr uma bela da mijadela prrá arreia, mas abrram a janela, quié prra sentirrem o ventinhe da carra e há
lá coisa de maiorr prrazer? Convém perrcorrerr quase todo
o perrimetrru arrenouse porrtante nã vai serr assim tão agrradável... A adubagem de liberrtação lenta é même arrearr
o calhau da arreia, ma desta vez façam o prresente, um
porr dia em cada leirrinha. Vai sairr cada legume, mas se
convidarrem alguein nã conteim cerrtes porrmenórres, ok?

Tatuagem do Charroque da Prrofundurra

Come é sabide porr muntes, o Charroque tentou arranjarr
voluntárrios prra fazerrem a tatuagem do Charroque da
Prrofundurra do corrpe e de manêrra que nunca mai saisse
nem que fousse raspáde com pálha dáce. Eu falei com a
malta da Domus Tattoos prra fazerrem o serrvice. Acontece que nã aparrcia ninguein, esta malta de Setúbal anda
munta frraquinha e com espirrite aventurreirre mesmo razinhe à marré baixa, même da purrseficie. Epá, tinha chegáde o grrande dia 7 de Márrce e nada de aparrcerr alguein,
aqui o Charroque virrousse prró Johny e disse "Apá sóce o
evente tá aí e ná pode serr, têmes que fazerr voluntárrios à
forrça, bórra ali do Larrgue da Meserricórrdia rapinarr uns
quantes”. Ê cá disse "Prra comporr o ramalhête ê cá ache
que deverriames apanharr 3 sóces e 3 parrigas, quié pa
parrcerr bem". Tavá um sóce assim prró avantajáde ma levava um skateboarrd longboarrd debaixe du brráce.
"Embórra apanharr aquêle, táme a parrcerr cu gáje é fácil."
Cheguei ópé dele e disse "córras são?" Ele olhou prra baixe levou um empurrão do charroque, o Diogo quié canine
agachousse dum instante purr trrás e o home estatelousse
da calçada caté parrcia quande aquelas girráfas trrupécem
das redes de pesca, enmarránham-se toudas e caiem com
a cabecinha dirréte pó chão (iste nunca aconteceu, mas
alembrreime...). Mas u gáje erra munta rije, alenvantousse
do chão e cumeçou a varrejarr com o skate dum láde prró
outrre e a malta cheia da mêde de levarr caquile pas trrombas. Eu saquei da mochila umas redes, atirreilhe pós pés e
ele conseguiu fazerr uma imitação perrfeita da girráfa a es-

tatelarrsse du chão ó comprride. Este ficou despacháde e o
nome dele é Astro. O segunde gáje foi o mai fácil de
toudes, ia a passarr da rua com montes da tatuagens do
corrpe e prreguntamos-lhe se fazia difrrença de terr mais
uma, ele disse logue que nã fazia mal e caceitava, já que
nã tinha que pagárr nicles. As parrigas tamein nã foi coisa
dificil, foumes dun instante do computadorr e inventámes
uns carrtázes a dzêrr "Prrumoção Roupa da Boa - 80% de
desconte!" com umas setas lá prra a Domus Tattoos Studio. Elas subirrem a perrguntarr e nós dicêmes que sim erra ali só prra esperrarr mais um pouquinho. Eu táva lá mais
a Marria Charrouca e não foi prrecise munte tempe prra
convencerr a malta. Bastou quase dzêrr "Vocês acrreditem
que há pessoas em Setúbal que acrreditam que temes valorr e que podêmes fazerr alguma coisa positive? Nã querrem serr os icónes do xpoente máxime desta grrande cidade de Setúbal?" Apá, com um arrgumente destes, cheie de
mensagens subliminárres a malta nã conseguiu dzêrr que
não e embarrcarrem desta aventurra nunca vista. Neste
momente soumes 6 pessoas com a tatuagem do Charroque da Prrofundurra, serrêmes uns vectorres de espalhação da culturra Setubalense porr este munde fórra.

As Lojas da Baixa

Come é sabide porr muntes o cumérrcio trradicional tá pelas ruas da amarrgurra, tásse a instalarr uma cena tipe sarrna da baixa que porr mais cum gáje cóce nã resolve nada.
A malta touda vai até à baixa e nã sabe dzêrr outrra coisa
se nã "Êh...aquela loja fechou, êh...aquela agorra vai fecharr...". Iste parra além de serr verrdáde, tamein faz com
que estas pessoas se torrnem uma aves agoirrentas e tante quié verrdáde cas coisas acabem semprre porr acontecerr! Porrtantes calem-se lá com insse quiê cá tamein
tênhe lá do centrre histórrico, même ali pópé da Casa das
4 Cabeças a nha loja. Aquile nasceu ali e esperro bein que
fique prra durrarr. Mas vames lá então crriarr aqui um mumente histórrique e o Charroque da Prrofundurra vai fazerr
uma análise ecunómica das lojas inserridas do Centrre Histórrico, mai cunhecido pela baixa. Realmente tá tanta loja a
fecharr, que se vai crriarr um prrublêma que mai ninguem
pensou, se nã eu, que me prreocupe com esta cidade. O
sectorr dos assáltes tamein já tá a ficarr em baixa, isto é,
vai havende tã pouca loja prra assaltarr ca base de sustente destas pessoas vai deixande de existirr. Além de que
quando assim 3 ou 4 assaltantes roubavam uma loja, com
esse dnhêrre acabavam porr passar dum café ou passarr
porr outrra loja qualquerr e acabavem semprre porr consumirr qualquerr coisinha. Porr isse, se nã se fizêrr nada,
nem vão as pessoas fazerr comprras, nem vão assaltantes
fazerr o sê consume respéctive. Porr isse tem que se pensarr em algumas soluções porrque iste só de reclamarr e
nã darr soluções nã é coisa prra mim. Em prrimêrre lugarr

alembrrei-me ca malta tein que terr montrras mais attrractivas prra estes dois tipes de consumidorr. É irr a um chinés
qualquerr, que tamein nã deve serr munte dificil encontrrarr
da baixa e comprrarr uns pshisbêques que parreçam umas
joias bem brrilhantes, iste vai fazerr atrrairr algum tipe de
pessoas à sua loja concerrteza e vai fazerr aumentarr a
prrobabilidade de consumo da vizinhança. Orra, se toudes
fizerrem insse tãosse a ajudarr uns ós outrres. Tamein à
semelhança de Amsterrdão podiames fazerr umas montrras vivas de gajas e gajos assim prró láde du despide, ouve
aquile é sucesse garrantide! Quem já lá foi sábe cas ruas
estão repletas de gente e que acabam semprre porr comprrarr qualquerr coisa. Já tou même a imaginarr onde érra a
Arrtiflásh, aquile dava um atentique curredôrr que mai parrcia uma passagen de modeles em montrra, pensem nisse.
Outrra ideia mai rebuscáda que eu cá ache que dá resultáde, erra contrratarr pessoal que andásse a passearr pela
baixa e se amandásse prró chão como se tivesse um prrublêma grráve, é das coisas que atrrai mai gente, faz logue
ali um ajuntamente que nem vos digue! Uma pessoa dessas amandávasse logue prró chão même juntinhe a uma
montrra com a palavrra prromoção escrrita em letrras garrafais. Tênhe cá a imprressão que as pessoas deslarrgavam logue o doente ali même, à ganância!
O outrre assunte relacionáde com o estacionamente que tá
munta escásse, deverriam implementarr taxas municipais
de 133% sobre o valor dos combustiveis, desta manêrra
todes começavem a andarr a pé e até subrrávão lugárres lá
da baixa e ninguem se queixarria que nã tinha sitio prra
porr o cárre.
Devem de haverr mais soluções, mas se conseguirrmos
implementarr estas já irrá resolverr munte prrublême que

assóla os cumerrciantes aqui da baixa. Fico a aguarrdarr
mais ideias.

A crrise que há dentrre de nós

Vou durrmirr, vou ficarr a olhárr prra estas parrêdes...vou
sunharr, vou sunharr que quande me alevante e pense que
mórre da nha cidade nã tênhe dnhuma dificuldade em a
enfrrentarr. Vou sunhárr que saí de cása e que só tênhe
que beberr um cafézinhe de manhã que me sábe tão
bein...Vou sunhárr questa histórria da crrise é uma espécie
de realidáde parraléla que me assóla toudos os dias só
prra me alembrrarr que nã tênhe dnhêrre pó telémovel, prrá
interrnet, pá televisão prrá TV porr cábe, prró plásma que
faz paisagem da sála mai perrfeita du munde e pá merrda
du cárre que teima em serr págue toudes os mêses mais a
porrcarria du segurre que nã vein nada a calharr este
mês...e ainda porr cima a batarria foisse! Tá a crrise a
montes porrque já nã consigue comprrarr aquelas calças
mai linda prra juntarr às outrras quê cá já me farrtei delas.
Ok, aqui o Charroque da Prrofundurra é um mestrre que
querr levarr a sua trrainêrra a bom porrte e cus passageirres sejem bem serrvides. Um dia ê disse "Apetece-me
mandarr a crrise à merrda e ódespois o que aconteceu? Eu
disse "Crrise vai à merrda!" A parrtirr desse dia, desliguei a
televisão, da nha casa só se vê aquile que nos apetece.
Assim nã há cá zun-zuns infidáveis de dzêrr quiste tá munta mal e mai nã sei quê. Acrreditem que a crrise vai prra
mênes de metade. A crrise existe purrque a gente deixou,
porrque foumes assediádes pelos banques e instituições
financeirras e pelo facilitisme do estado prra que tude iste
existisse, mai nada. Eu cá tênhe a nha trrainêrra empenháda até ó carrunche mai prrofunde quela tein! É tante crrédi-

te mal parráde, ca porrcarria do telemovél tá semprre com
pouca batarria porr causa dus banques telefunarrem, é que
assim ainda porr cima prra carregárr a merrda du telémovél
tenhe uma conta da luz mais grrande que sei lá, ódespois
nã consigue pagarr a conta da luz, querr meterr o carrtão
de crrédite e nã dá! É uma especie de pescada de rabinhe
da bouca, mas de rábe enculhide e sem dentes. Porrtantes
o quê vênhe dizende há munta tempe, é que a malta gosta
de chamarr a iste de crrise, ma não pode serr, iste que tames agorra é quié norrmal, acrreditem, da manêrra que iames querriam irr parrárr à lua não? Tão masé maluques.
Têmes que corrtarr, sim e redefenirr os nósses valourres,
mas lá tá, não é só o zé puvinhe...Os manda chuvas du
guvêrrne também se deviam cagarr toudes a pouparr, deslarrgarrem aqueles órrdenádes que nã sonha a ninguein e
há carres bons pa toudes, barrdamerrda! Querro eu dzêrr,
porr exemple voltarr a pegarr dus garrafões de tinte, caixas
de frruta, fugarrêrre e irre assim pá prraia coume dus antigamentes, agórra é só férrias em resórrtes págues às
prrestações ou com dnhêrre que nã têmes. Gastarrem
montes da dnhêrre em tinta verrde alfáce dus bárrques da
Trroia e agórra têmes que pagarr em bilhêtes munta mai
cárres, tá mal, pois tá clárre. Aquile quande tá o navuêrre
bate da mesma, paqué aquelas courres? bem, já tou a fegirr cu rábe à serringa e tou a fegirr du assunte...
Bem, táva eu a imaginarr que vou cagarr même prra que
continuem a dzêrr ca crrise tá aí, eu vou ligarr pouque a
isse, vou serr amigue du mê amigue, vou diverrtir-me à
mêma, vou pensarr nas minhas acções positivamente, vou
voltarr a cagarr da crrise, vou continuarr a acharr soluções

prró mês prrublemas e não esperrarr pelo subside ou que
alguem faça porr mim. Têmes que acrreditarr que podemes
fazerr parrte das soluções e não pensarr que o dnhêrre é
que vai solucionarr toudes os prrublêmas. Epá já tou masé
a falarr sérrio demais..."Apá Jorrge Nice, manda lá virr mais
uma teca de mines e toca mais uma!"

25 De Abrril

Hoje vames falárr du 25 de Abrril? Táva sem tema denhum
e de repente alembrrei-me "ah e tal, hoje é vinte cinque de
Abrril, borra lá falárr disse". Tásse même a verr o quié que
a malta vai logue dzêrr...As pessoas são mai sedentas de
catalugárr que sei lá, gostám de porr tudo com a etiqueta
cerrtinha, mas há uns que nã se perrcebem munte bein e lá
se arranja um mutive, a razão, o que vocêzes quiserrem...Táva eu a crrerr dzêrr que vão dzêrr "O Charroque da
Prrofundurra é cumenista!" Lá tão vocês a falharr comás
notas de...agorra é de 500...É porr isse que tamein nã
acerrtam nunca du totobóla e continuem pobrrezinhes em
toudes os sentides. Esquecem lá isse. Andam prráí a dzêrr
cu 25 de Abrril não deu os resultádes que deverria terr
dáde e que poderria serr melhórr e alguns até dizem que
nem valeu a pena. Há um grrande mal que assóla us purrteguêses quié a mania da perrfeição nas ações dus outrres, mas na deles é o vále tude. Porr isse, fácem como eu
ninguem é perrfeite, assim come uma revolução nã pode
serr perrfeita. Tirrem o que há de bom das coisas, a revolução trouxe-nos a liberrdade. Ok, même assim consigue ouvir munta vêlhe du restêle "pois, mas agorra há liberrdade a
mais!" Apá sóce, o que é insse de liberrdade a mais? Oulha, devem de tarr a fazerr confusão ou então é porque
gostem de converrsas incéndiárrias de café... Ainda alembrrande os tempes de censurra, aquile erra tão mau, que
eu porr exemple que nasci em 1972, desde dessa data até
ao 25 de Abrril de 1974 tênhe a cerrtêza que nã me alembrre de nada! Sabiem que o Charroque da Prrofundurra ir-

ria alevantarr munta onda com a sua trrainêrra aqui por Setúbal e apagarrem-me o cérrbrre toudinhe. Esses prrimeirres 2 anes de vida, toudes apagadinhes e quem é que me
reavê insse? Devia erra arreceberr uma indminização! Apá
e aquela velha histórria que o país tava munte melhorr com
o Salazarr? Essa atão ainda dá mai vontade de rirre. Imaginêmes que até tava (a esta horra ainda tava o Salazarr a
utilizarr tude quante érra carrtões de crrédite prra financiarr
a guerra du ultrramarr!), sim imaginêmes que até táva...mas nã perrcebem que erra à custa de serrem obrrigádes a insse? Nã é que agorra seja munte difrrente...mas
nã se podia abrrirr a boca, só podia haverr uma ideia, a
desse filhe da puta, desculpem lá o têrrme, ma nã tein même hipótese de conturrnarr.
Eu cá pense assim, o 25 de Abrril deu um jeitinhe, o fim da
monarquia foi outrre jeitinhe, qualquerr dia temes outrra e
acrreditem que estames a melhurrárr... Já tou a verr as
CHUMBO (Charrocos Harrmoniosamente Unides Même
Brrutalmente Objectives) a lutarrem pelos seus dirreites
que cada vez nos tirrem mais. Quando quiserrem uma coisa, tentem vocês fazerr, nã esperrem que alguém faça, que
haja alguein responsável prró fazerr. Ajuntem-se cainda é
melhórr!
Acabem com o Salazárr cá em ti e nã deixem morrerr o
Charroque quiá aí dentrre.
Liberrdade semprre, venha quem vierr!

Bing Lada da Pedrra da Anicha

Apá esta mania ágorra! A mania que os de Lisboa fazem e
acontecem ê cá já consigue engulirr, epá mas os amarricanes terrem apanháde o Bing Lada? Apá, isse é o même
quê dzêrr capanhei gambzines com o palháce. Alguma
vez,? Atão na alturra cu Bing Lada táva escondide da pedrra da anicha e eu tentei capturrále mais a malta da trrainêrra, achem que foi fácil? Tentámes e conseguimes, mas iste
é uma histórria com algum tempe e os amarricanes tentarrem apagarr este episódio mais uma vez, coume nã tinhames petrróile dnhum não intrressáva térrmes o prrutagunisme. Mas adiante quiste já vai mais comprride cá merrda da
converrsa do comentarristas ecunómiques da televisão. A
nossa trrainêrra porr razões que nã intrrêssa nada prrágorra tarr aqui com explicações passáva munta vez prra ali
pela pedrra da anicha porr causa du contrraban...porra, nada disse porr causa de passarrmes ali, assim e mai nada.
Nós passávames porr ali e viames assim a volta buéda
chinéles a boiárr e ouviem-se uma melodia tipe cantiques.
Opá isse nã pode serr nórrmal ao pé duma prraia e du
marr. Atão um béle dia, eu disse "Apá tá o chinele a montes a boiárr aqui ó pé da Pedrra da Anicha, borra lá masé
verr o quié aquile". Foumes a náde prra nã darr munta espiga, ouvimes uns barrulhes de um dos ládes e foumes logue a entrrarr porr aí, vinha uma luz castanha corr do bárre
das loças da Feirra de Santiague, même estrranhe. Subimes um pouque a rócha, vimes uma grruta e entrrámes.
Tinha uns córrtinádes que parrcia rocha em tecide, afastámes..."Eia, quê esta mérrda?" Apá, a grruta erra estrreiti-

nha e tinha enzóis embutides da rocha com palháces dirr ó
chouque, mas se um gáje se descuidava deixava ali même
a pele dos tomátes. Eu e o Russe com munta cuidáde lá
passámes aquile, os enzóis até reluziem même na pontinha, brrilhavem parrcia o cárre do Manel Zarroulhe lá du
bairre, cu cárre só tein um farrulim a funceminárr. Ma coume azarrentes que soumes même du fim do tunél, erra inevitável e o Russe quié um bisonte munte grrande engalfinhou um cutvêle dum enzóle, grrunhiu qnem um Javali a
fgirr pús canaviais quande a canzoáda vai de trrás deles e
prrantes tá clárre tásse même a verr o quié ca conteceu!
Aparrceu um prrime qualquerr do Bing Lada, com uma catana touda arrqueáda e farrugenta e grritava sei lá o quê
deste génerre "ALte! ALévas um PorradAL porr êsse ALreal caguêrrAL!". O Russe olhou assim prra mim e disse "Apá
ê já fiz uma cena destas num filme do nósse amigue Indiana Jónas! Ma desta vez vai serr mai simples!" "Olha tás a
verr esta mão? Agorra já nã tás!" Zás, tamanha trrampáda
paquela frrounha, a boca du ALmarreáde ficou touda desfigurráda parrcia uma alfurréca touda desmagáda. Ali nã táva même mai niguein e nã chamames a atenção prra mai
nada. Andámes e na sala seguinte táva uma máquete perrfeita da nossa cidade de Setúbal, houve aquile táva tão
perrfeite, caté tinha desde o home das castanhas em
plaimóbile até ós carrouches a arrumárr cárres. Foi aqui
quê perrcebi que há mai carrouches que carres. Advinhávasse uma sala grrande à frrente e cheie da malta… A entrráda touda em ourre macice, apá e a nossa cidade com
tanta pubrrêza desde do cagalhão da marria à esguêlha até
às torres gêmeas fininhas lá da mitrrena e afinal aqui uma
coisa destas! Púsme à espreita e vi o Bing Lada même ali à
nha frrente, mas nu funde da sala. O homem tava même

fashion lá da terra dele, 77 barras de dinamite envolvidas
du corrpe toude. Agorra tão vocês a penssarr "Atão ma come é que este gáje sabe que são 77?" Ê responde prrontamente a esta dedução matemática munte facilmente. Iste
porrque a malta vive do quê, do peixe capanha da rede,
cada vez caquile sobe prra cima, já tames tã habituades
que contames logue, é a prrática do marr. Porr isse contarr
barras de dinamite ou sarrdinhas é a mêma coisa. Bem, ma
quande chegámes perrte aquile erra uma bunéca insuflável
semprre de boca aberrta caté cabia lá mais uma barrinha
de dinamite, mas eu nã táva prraí virráde. Foi aí quieu perrcebi tude o Bing Lada não é difrrente de muntes e fiz um
pensamente dedutive. Do dia seguinte foumes rume ao 26,
subimes lá acima, arrebetámes com a porrta e mais nada
tava o Bing Lada de calças em baixe mais a Marria Xupa
Zarroulha. Epá que cena tão degrradante, nos dias de hoje? Sim pá, um home daqueles tão prrigouse tinha una
boxérres ós porrquinhes cor de rosa, ma que merrda é esta? O homem que dá cagufa ao mundo inteirre assim nesses trrájes. Bem, amandámes um alamparrina da puta, ma
nu olhe zarroulhe prra nã sérrmes acusádes de nada e ela
même assim saiu dali a cuxearr, mas nós nã tinhames culpa da merrda do salto alte dum dos pés tárr parrtide. Ali,
especáde o homem mai prrigouse du munde, de calças em
baixe, boxérrs ós porrquinhes, com um missil do meie da
pérrnas que já nem prrigue aprresentáva, sem palavrras,
cabisbáiche, a bárrba já com muntes brranques...Catapumba! O Russe disse lógue "Apá Sóce Charroque, daqui a bocáde tás a porr a malta a churrárre com
um pelintrra destes!" Eu arrebitei, deixei-me de sentimentalismes e merrdas, agarrei du gáje plu cu das cálças e arrastárramesio até ali perrte do Naval e amandamesiu prró rio e

foi quando os nósses amigues roázes currvineirres cumerrem o homem à dentáda!

O cús Porrtugueses deverriam saberr sobrre
os Setubalenses
Apá já tou fárrte dessa converrsa cus filandeses deverriam
saberr sobrre os porrtugueses, apá o videozinhe tá bnite,
mas olhande bem prráquile, mai de metáde é órrgulhe em
coisas com mais de 500 anes, nem os mês avós forrem
responsáveis porr isse. A melhorr de toudas prra mim, mai
telemoveis que pessoas! Atão isse nã mostrra bem aquile
que somes, completamente desguverrnádes, tábein que
temes duas orrélhas mas que é um grrande abuse é. Ok,
yeahhh! Já tivêmes metade du munde, sim, e depois, ficámes com um cantinhe à bêrra marr plantáde, até não foi
mal esculhide, mas prra quein tinha metade, vá lá
vai...Ficámes da penúrria. Porr isse andarrmes a gabarr
duma merrda que nã têmes, faz alembrrarr aqueles que
ganhem du eurrómilhões e estoirram tude num ane, é o
mesme e ninguem vai dizerr "eia aquele gáje foi espetacularr, foi munta rique!" Não aquele gáje fou um burre de merrda que estoirrou tude! Bem mas iste é ainda sobrre Porrtugal e este texte vai serr sobrre Setubalenses. Prrimêrres
sobrre os valourres da cidade e ósdespois a verrdadêrra
enssência de serr Setubalense.
1 - Setúbal aquela cidade que tá perrto da capital, da sugadorra Lisboa. Setúbal, antes de tude, naturralmente falande, tém rio, marr, prraias e serra. Isto prra mim é das cenas
mai brrutais e garrantu-vos, nem metáde dos prróprrios setubalenses se alembrrem diste. Iste é linde, linde! Tamein é
verrdáde que têmes munte alcatrrão e prrincipalmente cimente a mais, aquela Sécil dáme conta do juíze. A malta

desta cidade nã párra de dzêrr que tem um grrande potêncial, atão se é assim tã grrande porrque nã agarrem isse?
O que é querr dzêrr, assim come são os tugas em gerrál
assim são os Setubalensses, gostem de cuspirr prró árr,
dzêrr mal daquile que não se faz e crriticarr aquile que se
faz. Mas fazêrr tá quiéte, há um ditáde que diz "mai faz
quem querr du que quem pode!" eu acrredite piamente niste. Nem tude o que se pode fazêrr implica terr montes da
dnhêrre. A iste chamasse Setubalão.
2 - Essa histórria dos Visigódes serrem nã sei donde aí da
antiga Eurrópa, caganda trrêta, toudes aqui em Setúbal sabem cús Visigódes é a malta touda do Bairro do Viso, querrem apagarr a verrdadeirra histórria do mapa à conta de
mentirras que distórrcem a realidade que mai parrecem os
tentáculos dum poulve a enrrularremsse du pesscóce dum
gáje. Até já têmes registes que confirrmem iste, como podemes ouvirr da música do grrande Jórrge Nice!
3 - O Setubalense é o jorrnál de Setúbal que é mais lide e
que mênes acerrta, é um grrande bestsellerr porr causa
das páginas da necrrulogia porrque aí nunca fálha même.
Apá agorra alembrrame duma histórria quê ouvi dum café
quande uma senhourra dizia enquante lia essas páginas
"Ei... olha o "nã sei das quantas" morreu, coitáde, atão erra
prrime da outrra, já nã o via há algum tempe...OLHA atão
iste é o avise que morreu há um ane!" Apá foi o rirre...
4 - Grrande valorr mundial quié o Mourrinhe, nem vou me
alongarr munte. Ele é même "De Xpéciale Uane!", ok é
munta bom, mas ainda nã se dignou a virr comprrarr uma

tcherrt à loja mai linda de Setúbal quiá, fique à esperra.
Tênhe cá uma tchert prra ele perrsunalizáda. Vou esperrarr
sentade?
5 - Há dois perrsonagens da Tv que são irrmãos que conseguem assim pum niquinhe terr mai grráça quieu, o Manuel Marrques e Ana Marrques, tão em altas e nunca esquecerrem a sua cidade, semprre que podem fazem apontamentes. Obrrigádes.
6 - O Jorrge Nice. Qual é a cidade que tem um gáje que
nem é de Setúbal que se torrna o sádine com a música mai
sádina, com uma cólidade espetacularr e com toudes os
valorres sádines implicites? Apá, caganda homem, veio
porr amorr prra esta cidade e porr amorr a esta cidade não
mai vai sairr daqui! Comprrem o CD do homem e vão verr
come ê tenhe razão.
7 - Porrtugal! Há uma coisa que se chama Moscatel de Setúbal e se forr du Roxo ainda melhórr, iste come são bebidas alcoólicas sabemes que dispensem de aprresentações
parrvas.
8 - Os golfinhes come toudes chamem, mas o nome deles
é Roaz-Currvimêrre. Em Porrtugal mai ninguem tem esta
espécie tão sensivel. Aqui em Setúbal é o sitio onde há
mais tatuagens porr métrre quadrráde du munde inteirre.
Os Setubalenses amem même os golfinhes.
9 - Maiorr Sarrdinhada do Munde! Sim nós, porrque acrreditámes que erra possível fazerr, trrabalhámes no sentide
do objective e conseguimes destrrunárr os Amarricanes,

tão a ouvirr bem? Nã forrem os lisboetas, forrem os amarricanes, os dounes du munde, ma da sarrdinha é que eles
nã mandem não! Forrem mais de 6 tuneládas de sarrdinha,
tive lá a testemunharr e tirrei buéda pelingrrafias prrá pusterridáde. Aquile foi cumêrr tanta sarrdinha que batêmes o
record, mas ele deviem terr viste tude come deve de serr,
porrque de cerrteza que batêmes o record du carrvão, górrdanápes, prrátes de plástique, tempe de esperra porr uma
sarrdinha, cópes de plástique e kiles de sal! Parrabéns à
Nova Tasca do Leta.
10 - A Trroia, a prraia de luxe dos Setubalensses foi-lhe
porr grrandes ténicas cumerrciais e estrratégicas retirráda.
Os Setubalensses iem toudes pá trroia em grrande convivio
amigue e familiarr. Agorra pintarrem os barrques duma corr
repelente de serres humanes com rendimentes médiosbaixos, puserrem o barrque a apousárr dum sitio que nã
alembrra a ninguem, as prraias logue ali à chegada tão vedádas quié prra malta nã se porr com ideias de abancarr
logue ali e ficarr a cena de luxe com mau aspecte. O prrêce
dus bilhêtes pó bárrque são um carrtãz a dizerr "ó pelintrras fiquem lá desse láde mais a vóssas filas prró Porrtinhe
da Arrábida". Porrtante tu deves saberr cus Setubalenses
um dia adorram a Trroia, ma nã vão prra lá, só quande invadirrmes aquile.
11 - A malta que gosta de Setúbal e tem espirrite sofrredorr
de acrreditarr semprre da nossa cidade, gosta do Vitórria
de Setúbal. Uma pessoa que seja du Vitórria de Setúbal
sabe que a vida nã é fácil, tem que aguentarr as amarrgurras. Serria semprre mai fácil serr du Porrte ou même du
Benfica, quande este tiverrem da terrcêrra divisão, vames

verr como as coisas são. Querr perrca, querr gánhe a malta
que gosta da sua cidade tá lá prrá apoiarr o VFC.
12 - O Amérrico Ribeirro foi um grrada futógrrafe da nossa
cidade, ele fez a histórria da cidade em futugrrafias como
mai ninguem. Há cerrca de 142.000 negatives em pósse da
CMS, na casa Bocage. Ele conseguiu contarr a histórria da
nossa cidade apenas com imagens numa dada época.
13 - No Porrtinhe da Arrábida, uma das prrais mai lindas du
munde tem o Cagalhão da Marria à Esguelha. Sim aquele
grrande pedrregulhe que tá em frrente da prraia que porr
vezes chamem-lhe Pedrra da Anicha. Aquile durrante muite
tempe foi o refúgio do Bin Laden. Nã, embarralheime toude
com tante calhau e pedrragulhe, o cagalhão da Marria à
Esguelha é da Albarrquel, o da pedrra da anicha é do Porrtinhe da Arrábida e há muntes mais calhaus porr aí, mas é
dificil de referrênciarr já que andem de um láde prró outrre.
14 - Qual é a Cláque de futeból que dá dinhêrre prra que o
sê clube marrque um goule? É o VIII Exérrcite, ele offreciam 2.750€ a quem marrcásse goule prra que nã dechessem de divisão, e sabem que mais? Não descerrem! Vivó
Vitórria!!!! Vivó VIII Exérrcite!
15 - Festival de Trroia de Cinema nã é em Trroia! Imprressionante, porrque nã mudam prra Festival de Cinema na
Lua, nã erra lá ma tinha munte mais impacte!
16 - Aqui em Setúbal falamesse com os RR's porr diverrsas
razões, é essa a nossa orrigem. Desde as invasões frrancesas às indústrrias conserrveiras dos franceses aqui da

nossa cidade. Esta é a nossa grrande difrrença, mai ninguem faz isse em Porrtugal inteirre. E même que facem, nã
fazem tão bem. Ok, os básiques cunhecem Setubal e dizem logue "ahh é a terra du Carrapau e da Sarrdinha" Apá
iste nã vos metes cumichão dus cutevêles? Apá com tanta
coisa da nossa cidade e conseguem resumirr a 2 peixes
cainda porr cima andam do marr e não da cidade prroprriamente dita. Aqui falames e dizêmes logue "sóce...parriga..."
tude terrmes carrinhóses.
18 - Quande o um sóce diz "Já tás masé a porr munta
mantêga do pão" nã querr dizerr que nã sabes fazerr sandes, querr dizerr que te tás a esticarr...
19 - Quande um sóce diz "Parriga, gostas d'arroz de grrele? Trrás o grrele quê dô-te o arroz." nã querr dizerr que o
homem é um entendide na culinárria, querr dizerr que ele
querr é festa.
20 - "Apá sóce deslarrgame da mão" é a frráse cum gáje
deve dzêrr porr exemple a um gáje porr exemple que teja a
fazerr um monte de merrda pelo nosse pais e que ainda
esteja a guverrnarr, agorra assim nã tou a verr, mas se o
virrem digam-lhe isse.
21 - Quande um sóce tá numa roda de amigues e diz "Apá
váse da merrda juntate a nós" é porrque és boa onda e
merreces currtirr os setubalenses e sua cidade.
22 - Há 2 pensamentes que une munta gente "Ah não vou
fazerr nada porrque depois nã vai ninguem" e "Nã acontece
nada nesta cidade"

Poemas Divérrses

Este puêmas sairrem do Facebook ao longue dos tempes e
agórra compilei tudinhe prra vocemecêses lerrem da integrra.
A cada minute que passa
é ménes um que vem asseguirr
é o futurro que passa a passáde
é o passáde ca cabou de se consumirr
O Jorge Nice dálhe com forrça
é même à manêrra
quando cumeça a tucarr
não párra, parrêce uma turrnêrra!
Táva munte strréssáde
táva uma ganda calorr
senti umas anssias
erra o pensamente nu mê amorr!
Tava eu a passearr
aqui da nossa cidade
erra même à beirra marr
deume uma ganda felicidade!
As palavrras ê cá tênhe da bouca
querre fazerr poemas à toa
tenhe inspirração da nha cidade
e dnhuma da cidade de Lisboa

A saltarr, a saltarr, a saltarr
lá ia eu p’la 5 de outubrre
a fegirr de trrês ou quatrre maluques
tive que parrarr que já táva ó rubbre
A chuva é tanta caté enjoa
já nã a posse ouvirr nem verr
vou me fecharr em casa
e só do Verrão aparrcerr
A Serra da Arrábida é même bnita
arrespirrarr aquele arr faz munta bein
faz a alma parrcerr saco cheio
mesmo que nã teja mai ninguein!
Tás tás tás tás aí?
nã sei o que fazerr
a porrcarria du telémovel
dá que me fazerr
Agarrei antes duma caneta
e pusme a pensarr
tenhe tante prra escrreverr
mas só te querre amarr!
A nha Marria é linda
como mai ninguein
dáme uns abrráces
como nã há quein!

Há marr e marr
há irre e voltarr
mas tu tiverres lá du funde
ê cá vou até lá a nadarr!
Amorr mai Prrofunde có meu
nã consegues encontrrarr
ê cá sou uma ganda lócurra
même ein alte marr!
Amandeite um ganda bêje
naquela bela Prraça du Bocáge
fiquei toude arrepiáde
e tu ficátes sein maquilhage!
Hoje nã pósse esquecerr
quié dia de S.Valentim
ê cá doute um abrráce
porrque nã podes fegirr de mim!
O amorr tá du arr
nã há que esconderr
toma lá a nha sarrdinha
que já tênhe os dêdes a escurrer!
Tou tão estoirradinhe
só me apetece deitarr
de brracinhes pendides
vou adurrmecer de cu prró arr!

Ia na ladêrra das antenas
apanhei um becáde de grravilha
amandei tamanhe trrálhe
que fiquei sem sentirr a bilha!
O pior táva prra virr
nem eu adivinhava
ia serr munte difícil
erra o que mais faltáva!
As ródinhas rolavam
com um grrande estrronde
ê tava concentrráde
antes que dêsse o tal tombe!
Esta é a máquina
que esta noite se fala
eu em cima dela
mai parrêce uma bala!
A ladêrra erra grrande
a árrda erra bués
o skête trremia tante
quê cá nã sentia os pés!
O vente enrrulou
ê crria fegirr
atrrapalhême toude
acabei porr cairr!

Hoje fui da Arrábida
tive a andarr de skête
veie de lá um vente
ê cá parrcia um fuguête!
Eu tou a acrrditarr
nã é parrvoice
questa cidade vai mudarr
e inste nã é cuscuvelhice!
O Charroque tá com um soune
que tá em pedrra nã tarrda
mai parrece um trroumboune
que fica esparramáde qnem uma lagarrta!
(iste rima comá merrda!)
Táva eu a subirr ó mastrro
quande vi o Cavaque
afinal erra um emplástrre
e ainda ia tende um báque!
Água salgada qnem um prresunte
mais um pouque de pão
e já me bsunte!
Venhem, venhem, venhem, venhem
venhem lá verr
tou aqui da loja
e nã tá a chuverr

O Natal tá aí à porrtia
chegou em velocidáde
parrêce uma abrrótia
assim escarrapacháde!
Eles errem mai de cem
levarrem uma fueirráda
ê peguei du cacetein
e apespeguei mais outrra cacetáda!
Senti um grrande enturrpcimente
erram os mucles cansádes
erra um grrande sentimente
de terr os ólhes esbugalhádes!
Ê cá táva du barrque
naquele grrande luarr
senti um grrande báque
erra o Russe a cagarr!
O grranize faz cá um brrióle
nã se pode tarr da rua
tava ali um arróle
nem segurráva da sua!
Ê cá andava da estrráda
vi um grranda holofóte
já nã consegui verr náda
nem ouvirr um ganda arróte!

O Chique Zarroulhe

O mê prrime Chique quié zarroulhe é um ganda maluque
porr terr esse famouse tipo de transporte quié os matavélhes, aquelas motas trricicles que só há em países do
terrceirre munde e aqui em Porrtugal. Apá, do outrre dia ele
ia a assapárr pela Luisa Todi alembrrousse que tinha ficáde
o telemóvel em cima du balcão da taberrna, resolveu dar
uma guináda duma das rotundas, mas aquile já nã é rotunda dnhuma, aquile são códrrádes com os cantes arredondádes. Acontece cu homem quande guinou, o matavélhes
ficou a virrarr só na roda da frente e numa de láde, já táva o
espêlhe retrróvisorr a rasparr du chão caté fazia faísca. O
Chique Zarroulhe abrriu a porrta do láde oposte e posicionou o córrpe toude prra fórra do matavêlhes de móde a fazerr contrrabalance e endirreitarr o biche. Ainda nã tava
bem recomposte apanha com a superr lomba da passadeirra, amandou uma tótiçáda dentrre da cabine caté ficou com
a visão turrva. Agórra imaginem o quié o Chique zarroulhe
com visão turrva a continuarr paquela Luisa Todi abaixe,
pois tá clárre, já lá no funde, nem o Páte Donald, nem a
vóvó Dónalda aclarriárram as vistas e catrrapumbas, córrnes na parrede du colégio. Come toudes sabêmes a vida
nã tá nada fácil e porr isse o Chique Zarroulhe saiu lá de
dentrre do matavêlhes e disse lógue a toudes que se tavem
a juntarr ali à volta prra nã chamarrem a bófia cu segurre
nã tava em dia, nã devia erra tárr no ane quante mais em
dia. O matavêlhes ficou toude amachucáde, ma nã é porr
isse queles deixem de andarr nas hórras. Apá, mas o Chique Zarroulhe é um homem de perrderr pouque tempe e

ele tinha que irr ali ó Leo do chouque e foi lá comprrarr uma
téca de chouque frrite querra prra irr vender pá porrta du
estado do nósse grande Vitórria de Setúbal. Ia haverr jogue
e sandóchas de chouque frrite saiem semprre bem querr
pó setubalense, querr pós camónes da outrra equipa. Mas
faltava o prrincipal que erram as mines, e tinhem que estarr
bem frresquinhas. O Chique Zarroulhe olhou pós carrtões
toudes, mais os cupões de descontes, mas os talões com
descontes, apá, é tanta porrcarria prra que um gáje consiga
pouparr uns cêntimes mas fica com os neurrónios toudes
quinádes. Lá foi ó superrmerrcáde, comprrou as mines, enfiou dentrre da geleirra que táva lá atrrás do matavêlhes. as
bagageirras deste trransporrte é brrutal, caberr lá tude,
chega a irrem pessoas e tude. O Chique Zarroulhe sabe
que teve um dia prra esquecerr, mas nã se imporrta, nã
querr saberr, aquele mumente niguein lho tirra, estacionarr
em frrente ao Estádio do Vitórria, pegar nas coisas prra
vender e juntarr-se ós amigues prra gandes festejes, querr
seja prra ganharr ou perrderr, isse pouque imporrta. Vivó
Vitórria!

Café e TêVê

O Chique Zarroulhe já bem cunhecide entrre nós, com o sê
matavêlhes, nã tem parráde. Desde caparrceu do Setubalense a semana passada tem feite uma turrnê pelas taberrnas toudas de Setúbal que tem sido uma animação même
à grrande. A dáda alturra encontrrousse com o Charroque
da Prrofundurra ali na Adega dos Passarrinhes, essa grrande catedrrál da buida e da cumida. O Chique Zarroulhe pediu um café e disse "querre cheie quié prra nã tarr munte
forrte se nã nã durrme..." Apá, esta converrsa da trreta do
café já mete nouje ós pórrques. Vames lá a verr sagente se
explica melhórr. Atão se tá cheie, tem mais cafaina du que
um café currte, é ou nã é? Quante mai cheie piórr. Ah, iste
faz-me lembrrarr cas pessoas têm cada mania, quande pedem o café ou galão. Vocês já virrem quantas mudalidades
e varriantes tem estas duas coisas tão simples? Atão há
pessoas que pedem café de touda a manêrra e feitie, ele é
italiana, café norrmal, café currte, café com a chávena escaldáda, café com chávena arrefecida, café pingáde, café
carrioca, café frraquinhe, garroute, café cheie, etc e tal
quiste já é demais, caporra. Agorra imaginem quande se
poem a pedirr café carrióca currte em chávena escáldada
mas forrte! Ê cá se tivesse uma café só serrvia café sem
varriante dnhumas, isse é manias párrvas cas pessoas que
tein pouque que fazerr arranjem só prra chatearr o emprregáde du outrre láde du balcão. Nã têm mai nada que fazer.
Assim mal alembrráde erra tipe irrmes ó merrcáde do livrramente e dizerrmes "Ah querro um polve com quatrre brráces do même tamanhe e a fazerr o pino!" Apá, mas o Char-

roque táva farrte daquile e saiu à currida até à Prráça do
Bocage e puxou pêlo Chique Zarroulhe. "Apá embórra lá
beberr uma mine e cumêrr uns trremóces prra outrre láde!".
"Apá sóce, sentate aí". Olha ontem à noite arreparrei que
tava a olharr prrá televisão touda negrra de tárr desligáda
há mai de meia hórra, ma descobrri que nã é munte diferrente quande tá ligáda. Um gáje liga a televisão, ok, prra
quê? Prrontes já sei prra verr as nuticias, mas prra quê?
Prrantes prra saberr o que se passa du munde, ma porrquê? Soumes assim tão cuscuvilhêrres? Eu de cerrteza
que nã sei quem tá a passar fome a 100 metrres de mim,
porrque é que querro saberr do bébé que faz o pino com os
pés quande tá sentáde lá do outrre láde da Tailândia? As
nuticias são inforrmativas, mas fiquemsse porr aí, gostáva
de verr inforrmação dirrecta em cas pessoas usassem
prrás suas prróprrias vidas. Porr exemple, eles dizem que o
ministrro nã sei das quantas ganha 5000 aérrios porr mês,
porrquê quieu tênhe que saberr que me tirrem do bólse
prra darr a esses mãnfios? Eu querro é que ensinem à malta touda ganharr esses 5000 aérrios porr mês.
Deixovos com um pensamente mai profunde quieu: Há coisas que nã dá même, um gaje alevantasse prra irr trrabalharr, vai trrabalharr, trrabalha, vai almuçarr du interrvale du
trrabalhe, vai trrabalharr, sai du trrabalhe, janta ódespois du
trrabalhe, vê tv e tein uma trrabalhêrra prra deixarr a pestana aberrta e é uma carrga de trrabálhes prra irr pá cama.

Burráques das Óbrras

Apá eu cá alembrreime, que deverria irr currtárr a trrunfa à
da Luísa, mas eu nã tava bein daquela noite e nã me alembrrei quela tinha o estaminé fecháde. Mas ê cá tava prráli
virráde e fui. A porrcarria das ruas do Trroine tão em óbrras, é cada burráque que parrecem crratérras mai grrandes
cás da Sécil da nossa Arrábida. Ê cá tinha ouviste dzêrr
que parrece que descubrrirrem umas ossádas e umas pedrras valiósas. Esta malta prra parrarr obrras tamein inventem cada merrda. Iste fazme alembrrarr uma vez quê fui só
purr curriusidáde a uma sessão espirrita duma médium
porrque o russe disseme quiames a uma média e ê cá táva
farrte de beberr minis nesse dia e lá fui. É clárre, quande lá
cheguei perrcebi que nã havia cerrvêja dnhuma… A mulhêrr cumeçou nuns cântiques munta maluques e a engrrussárr a voz e de repente parrcia que tinha encarrnáde
duma bóga, tinha os ólhes toudes esbugalhádes que parrciam quiem sairr fórra dórrbita. Nesse mumente, a voz
grróssa da mulhêrr cumeçou a dzêrr, mai parrcia que escarráva umas palávrrras "Charroque, tu tá aqui coume um
home mas em tempes foutes uma arrganáça mal parrida
dus esgótes do Trroine, há prróvas disse..." Bem aquile
meteu respeite de tal manêrra cu mê amigue Russe táva a
trremêrr das perrninhas parrciem palhinhas dum cocktail
bebide porr um alcólique que já nã consegue sigurrarr as
manitas de mierda. De repente senti um báque du meie
dus peites que me senti a sairr do courrpe e a entrrarr duma arrganáça. Eu cá pensáva que terr pêles du peite erra
mau, ma quande me vi toude cheinhe de pêles cinzentes

cumecei cuma cumichão, desatei a rebulárr pu chão. Ainda
táva neste estrrafêgue quande o Russe cumeça a saltárr
prra cima de mim de pés juntes a tentarr mantárrme. Desatei a currerr, a sórrte é quiérra a quatrre pátas e até que me
ajeitei bem com tanta pata. Apá, tive que fugirr prrá casa
de banhe e fiz uma coisa que nunca pensei fazerr da vida...merrgulhárr pela sanita adentrre de cabeça. Ê cá só
pensava "Este courrpe nã é meu, este courrpe nã é meu,
este courrpe nã é meu..." Lá fui o mai rápide possível pus
canes de esgoute abaixo até à purrseficie prra respirrárr árr
mais ou mênes purre. Quande já ia em campe livrre trrupecei dum pau de geláde, cantrrabulhei porr ali afórra e fiz um
andaime cairr dum burráque com o mê pescouce porr baixe e fez crráque. Nêsse mumente inda consegui abrrirr um
oulhinhe cheie de sangue e verr um home a chegárrsse
ópé de mim, erra eu!
Bem, táva eu a olhárr parra um burráque munta grrande,
tipe grruta e resolvi irr investigárr, iste porrque ê sou munta
cusquevilhêrre. Aquile à volta du burráque tinha uns férres
a cirrcundárr com umas fitas brranca e verrmêlhas. Amandei um sálte, a merrda du bique du pé enmarranhousse
das fitas, bem foi uma sorrte nã terr espetáde o cu dus fêrres, mas fui de pêtes e frrounha dirrectinhe ó chão. O prrublêma é que erra lama! Bem, nã erra isse que me irria impedirr de continuarr a investigação. Dum dos burráques começousse a ouvirr uma chiadeirra tã grrande que nem sei
como é que a bófia nã veie ver o que erra aquile, se fousse
alguma festa Sádina nalgum bom restaurrante, isse mandavem parrarr logue. Apontei a lanterrna padonde vinha o
barrulhe. Foi então quande ê vi umas pedrras da cálçada
mal amanhádas e um courrpe fedurrente dalguma ar-

rganáça que ficou entaláda dum tube. A arrganáça tava no
ultime guinche, um guinche sufrride, tipe "guiiim..." Senti a
nha alma ratazana a serr trranslacionáda touda prra cima
do homem. Charrouque da Prrofundurra renascide...
"Guiiim..." fiquei a penssarr erra o fim...mas afinal foi um
renascerr que veio da porrcarria da mai prrofunde quiá e
veie ó de cima prra renascerr uma nóva Setúbal! Apá sóce,
no meie diste tude ódesquecime de currtarr a gadêlha.

Burraque na Marrgarrida do Sáde

A nha trrainêrra, a mai linda desta cidade, quié a Marrgarrida do Sáde é munte invejáda quê cá sei e porr causa disse
no outrro dia fizerram uma cena que não se faz a ningueim
même. Tirrarrem tábuas do cásque da embarrcação e fiquei uns dias sem puderr trrabalhárr du márr. Ouve, aquile
deume uma ganas que nem te digue nada… prrontes ê cá
agórra deverria ficarr caláde mas ódespois vocês ficavém
sem saberr o reste da histórria e já nã conseguiem baterr
chouque descansádes esta noite. Eu vi que faltava um
pedáce de madeirra quié de munte boa cólidade, pensei
eu, e prra tirrarr aquile leva o sê tempe. Fiquei a matutarr
disse. Fui lá opé e vi montes de fiuzinhes verrmêlhes espalhádes pu chão, o Russe dizia "Apá sóce amanda lá masé
insse prra investigarrem lá dus cê-êsse-is. Apá mas o mê
cérrbrre funciona tá rápide que nem uma barráta a fegirr de
bólas de naftalina lançádas porr um pute estúpido e ranhouse ca mãe em vez de assoárr o pute que leva o dia
toude a fungarr nã párra dólharr pás 30 nuvelas que dão e
dnhuma delas dá em charroque, dá em sesimbrrãoalentejane-sem-jeite-dnhum. Epá mas ondé quê ia...Ah
pois, eu vi logue isto, forrem esses benfiquistas que têm da
mania que nã podem verr um galharrdête do clube mai linde, quié o Vitórria de Setúbal, da nha trrainêrra. Fui logue
investigarr e cheguei même du mumente cerrte ó home das
castanhas ali même da Prraça do Bocáge porrque táva lá o
même carrôche que tinha táde a arrumarr cárres da baixa e
táva a fazerr lavagem de eurrós em trróques com o home
das castanhas. Quande o carrôche se foi embórra, eu dis-

se ó home das castanhas "Apá sóce, eu cá vi tude candas
a fazêrr, vá desenbucha lá masé quié que tu sábes sobrre
uns benfiquistas agarrádes ó pau?", "Apá charrouque quié
quê isse? Agórra vais arrmarr bufarria ali pós ládes da bófia? Atão e quande tu andávas a apanharr fárrdes nã sei du
quê du márr e dizias quierram algas medicinais?". O mane
táva arrmáde em mête nouje, a desviarr o assunte e tive
que fazerr aquel olhárr tás-aqui-tás-ali. Ele lá disse que tinha vendide uma castanhas a um grrupe quiem festejarr os
santes populárres e quiem fazerr uma fugueirra de grrande
cólidade. Prrontes erra isse, erra irr a currer prrá Prráça de
Tourres. Quande lá cheguei táva tude naquele larró das
márrchas e a snifarrem manjerriques, aquile amanda um
estále, atão quande espétas du oulhe o palite com a quadrra, nem te digue...lá tavem esses benfiquistas neste estrrafêgue e a saltarrem a fuguêrra, oláaa... tu querres verr queles queimarrem a tábua da nha trrainêrra? Come táva mai
que bom de verr aquile ia darr porráda na cerrta, eu pensei
"Apá...eu agórra vou lá perrder tempe com uma céna destas...eu sou um home mai esperrte quiste, vou masé aplicarr as enerrgias em coisas melhórres!" Pensei logue masé
em irr fazerr o becáde de madeirra prra substituir e pús logue do sitio ainda déssa noite, foi cá uma trrabalhêrra.
Quande me vim embórra, apá, même à porrta de casa tá
va lá o becáde que faltáva orriginal. Peguei daquela porra e
pús na loja a enfeitarr e escrrevi lá o mê nome ficou toude
bnite. Porr isse hão dirr à loja a verr se nã é verrdade tude
o quê tou a dzêrr!

Converrsa com o Mourrinhe

Como toudes sabem o Mourrinhe é uma ganda málha, mas
aquile é prrodute Setubalense e qualquerr prrodute desta
terra áde serr semprre a misturra dum monte de coisas.
Uma misturra tipe coquetaile munta alcólique cum gáje bebe bem mas ódespois arranha da garrganta... Uma das
grrandes carracterrísticas du Mourrinhe é ouvirr os sês
amigues e naquela noite quele foi fazerr uma pescarria cómigue lá da Marrgarrida du Sáde, a trrainêrra mai linda da
cidade de Setúbal. Deilhe a telefunadêla du costume e ele
disse logue que sim quia aparrcerr lá du bárrque, mas avisou logue, vê lá se tens lá pele menes uma grráde de mines completa, nã faças como da outrra vez ca quile erra só
grrádes prra depósite! O Mourrinhe mal entrrou do barrque
disse logue "Apá Charroque, saca lá de duas mines e uns
amendoins même aí du liderr que são us melhórres!". Ouve! Ê cá nem crria acrreditarr! Como é que uma perrsonaldáde destas sabe que os melhórres amendoins são us do
Lidérr??!?! Brrutal, vi logue ca noite ia currerr pelo melhórr!
Cada um virrou uma grráde minis vazias ó contrrárrio e
sentou o cu prra conseguirr beberr as mines come manda
a lei, pu garrgále. A dada alturra o Mourrihe diz assim "tá aí
mai gente?" e eu disse logue "epá, nã strrésses quiste aqui
nã tá mai ninguein!" "Querres verr? Olha come vês nã tá
aqui..." De repente aparrêce um páparrázzi daqueles com
uma máquina pelingrráfica que mai parréce uma canhão
que dispárra balas ó áltes! O gáje alevantousse e cumeçou
a currerr na dirreção da Prraça do Bocáge, é clárre que eu
e o Mourrinhe quande vimes a figurra a currerr vimes logue

o estile, camisóla du Vitórria de Setúbal vestida mas notavasse à trransparrência a du Benfica por baixe. Ê cá disse
"Calma, quiste deve de serr uma arrmadilha!" Dexó irr, cagente já trrata do assunte com uma ganda limpeza. Iste devem de serr gájes do benfica mascarrádes de Vittorrianes
mas que gostavem erra de serr do Porrte, ma nã podem
porrque já fica munte a norrte e assim do benfica fica a
pouques kilómetrres e disfarrça mais. "Apá Mourrinhe a
gente nã vai tarr a perrderr tempe de beberr e cmêrr perr
causa dumas pelingrrafias, poi não?" "Pá Charroque, tá a
técnica nóva a montes, bórra adaptarr a du Futrre, tou concentrradissimo, é o melhórr que fazêmes agórra, concentrrarr dus mendoins e das mines". Assim se vê estile do Xpecial one, não se deixa levarr porr merrdas, a gente tem que
se concentrrarr naquile que intrrêssa e nã tarr a perrderr
tempe em porrcarrias, como por exemple, perrderr tempe e
fazerr o totolote, prra quê? Aquile nunca sai! Apá vames
masé aprruveitarr as nóssas prraias, a nossa Serra que é
brrutal, as esplanadas e os amigues! Ahúa...a nha cidade é
melhórr cátua!

Plane de Austerridade do Charroque da
Prrofundurra ao Estade Porrtuguês
A cena da crrise tá instaláda e veie prra ficarr. Acrreditem
que iste é a nova realidade, nã esperrem melhórras, esperrem apenas que podêmes fazerr melhórr porr nós. Eu tou
fárrte de ouvirr falarr em trroikas, pecs, planes de austerridáde, etc, etc. Eu cá áche questa malta anda munta barralháda... Em prrimêrres lugarres nã é Trroika dnhuma, é
Trroia, este manes nem falarr sabem! Bem sei ca Trroia tá
um bique d'óbrra ma daí a mudarrem o nome tamein já é
demais, iste é malta mal desinforrmáda lá de Lisboa. Tamein têm andáde aí munta prreócupádes com os pecs.
Apá sóce, isto deve tarr tude almarreáde, atão não há superrmerrcáde que nã tenha pecs de mini de toda a cólidade
e tamanhe. Eu ache que eles tão a impingirr cu pec em terrmes de dificuldádes quié prra fazerrem comó Natal, que
faltava o açucar, aquile até esgutou. Porr isse quande ê cá
vou agorra ós superrmercádes é montes da malta a trrazerr
pecs du carrinhe das comprras e outrres até cheguem a
encherr mesas de esplanadas de cerrveja, ma nã sei se é
em pack, ma pele menes já levem o badulhe cheie não vá
haverr falta no futurro. Bem, o plane de austerridade é que
tá munta mal, vem lá de cima e acaba na gente pa pagarrmes a merrda toda. Eu cá prroponhe uma outrra cena.
Plane de Auterridade Revolucionárrio para Vocês Otárrios
(P.A.R.V.O.):
1 - Papel Higiénique:
O papel higiénique é um prrodute de luxe e tá munta cárro.
Há que saberr utilizárr técnicas avançádas de manusea-

mente do papel higiénique: regrra 1, utlizarr apenas 2 folhas sobrrepostas no cáse de folha dupla, se forr de folha
trripla pa cima deixate tarr quiete e usa só uma. Depois da
óbrra dárrte lançáda da sanita, aplicarr o papel higiénique
suavemente parra que nã rasgue. Logue de seguida, com
cerrte cuidáde fazerr uma prrimeirra dóbrra pa dentrre. Utilizarr novamente o même papel. Semprre que possivel fazerr nova dóbrra e limparr. Com o tempe vão aperrfeiçuande a ténica.
2 - BMW's, Audis e afins:
Têmes que acabarr com esta raça de cárres a serrem
toudes pagues porr nós. Iste é uma afrronta. Eu ache que
devia da verr uma caminéte da carreira só prra guverrnantes, ok, até podia ter interrnéte sem fios prra eles puderrem
brrincarr ó fárrmeville e jugarr mensagens ping pong com o
twitterr. Parra perrcurrses até 20km, é a linda da pastelêrra,
poupa enerrgia e a assistência ténica é munte mai barráta
e finalmente começavem a darr bons exemples. Perrcurrses pequenes vão apé comós outrres e trroquem de solas
no sapatêrre mai vezes.
3 - Cocktéles de recepção:
A malta tem da mania de mostrrarr que somes munta riques e bons e toca de mostrrarr e darr o melhórr quiá. Ele
é camarrões munta grrándes parrecem camiões tirre com
escama, ele é sopinhas frrias em cópes de café, coisa mai
parrva, ele é cachorres miniaturra, chamuças miniaturra, e
mai porrcarrias tude em ponte pequene. Iste tem que acabarr, a malta que trraga sandes feitas em casa, que trraga
o farrnel bem aviáde e dê o bom exemple.

Há munte mais ma fica prra uma prróxima vez. Abrráces
Sádines!

Quedas

É um assunte trriste, as quedas. Um gáje quande dá uma
grranda palháça na frrente dum monte de gente doi mais a
nóssa alminha ca porrádas que dames. Fica aqui o retrráte
dalgumas situações que se passarrem cómigue, quié prró
cáse de tarrem em situações parrcidas conseguirrem evitarr.
Queda Nº1:
Táva do Jumbe numa prromeção, pague 1 leve 3 litrres de
azeite, erra tude à currida, porrque aquile erra même só
durante 15min. Vei de lá uma melhêrr com licença da camarra prra ocuparr 2m de larrgue da via, amandou uma cusáda duma garrafa de azeite, estrraçalhousse touda du
chão, eu que vinha atrrás perrdi a trráção dus sapátes de
tã oliadinhes que tavam, fui a darr ós brráces mas só parrei
da ilha dus geládes.
Queda Nº2:
Fui ali até à Adega dus Passarrinhes, bebi mai có que
cumi, sai de lá tã desásáde e atarrantáde que resolvi sentarrme na prrimêrra cadêrra que encontrrásse, quande me
assentei a cadeirra nã parráva de esperrneárr e grritarr, cai
um batecú du chão e reparrei quierra um raie dum gajinhe
fedêlhe que só querrem é verr a malta do chão e a fazerr
má figurra.

Queda Nº3:
Táva a acabarr de fazerr uma tsherrt e só fáltava passarr a
fêrre, a merrda du fio enrrularrasseme dus pés que amandei um esticão cu fêrre foi parrarr em cima du juêlhe e este
ficou toude assadinhe caté cai de juêlhes du chão e ainda
mandei uma cabeçáda da tábua de passarr a fêrre que tinha a caldêrra lá em cima que acabou porr me cairr das
costas! Aí vida de trrabálhe...
Queda Nº4:
Tàva da prraça du bucàge, veie de là vente e chuva, virrousse o guarrda chuva ó contrràrrio levei com uma varreta
pêlo olhe, fiquei vésgue caté trrupcei du bebedourre dos
pombes, amandei tamanhe trrambulhão du chão cainda me
doi coquesis.
Queda Nº5:
Ia a passar ali na frrente da polícia da Luisa Todi, ouvi a
sirréne pensava quierra cómigue, dei uma árrda porr ali a
fórra semprre a olhárr prra trrás, quande arreparrei já me
tinha espátade contrra o homem que vende livrres em segunda mão e ficarrem as Ginas em segunda mão toudas
espalhádas pelo chão, txiii, inda ia parrtinde um dente.
Queda Nº6:
Tamein duma vez táva a tentarr mudarr uma lâmpada, subi
a um escadote, mas aquile tava um bucáde farrugente. Eu
já táva même com os dois pézinhes lá em cima du ultime
degrrau, quande me deu as tonturras, sentime almarreáde
tipe maçarrique em alte márr e escurregou-me um pé só
tive tempe de me agarrarr ó candiêrre e só um pé fico a

poiáde do escadóte. Apá, enquante a Marria Charroca nã
chegou nã consegui sairr dali. O piorr de tude é quela abrriu a porrta bateu do escadóte e pumba! Veie candiêrre,
veie fios, tude esventrradinhe atrrás da nhas mãos! E clárre, cú no chão.
Queda Nº7:
Táva na prraia com um calorre du carraças quande me deu
uma gana de cumerr um geláde. Vi o homem du geláde "é
frruuuuta ó chiclááááte!", erra a malta a montes, eu desatei
à currida, apá pisei a merrda dum ancinhe de plástique
dum gajinhe qualquerr, aquile deu umas dourres mai agudas que mai parrcia que tava a pisárr órrices du márr. Atrrapalheime toude, trrupecei du fio dental duma gája que
tava deitáda opé dum bisonte. Aterrei de cabeça na geleirra
dum casal que lá táva e quande pensava querr tude tinha
acabáde ainda levei duma pêrra pas trrombas do bisonte.
Queda Nº8:
Táva a andarr de biciclêta a pedal ali na descida du mirradourre come quem vai prrá meserricórrdia. Aquela rua tá
semprre cheia de gente a atrravessárr nas piórres alturras.
Errem 3 ou 4, um pa cada láde, comecei ó êsses cada vez
mai conturrcides, mas ê cá nunca tive munte geite pa letrras e acabei porr irr com a biciclêta a raspárr da parrêde
dus prrédios, aquile até fazia faísca e começou a gastarr o
guiadorre. Aquile já táva um ferrinhe que nã dava prra nada
e acabei porr entrrarr pela valenciana adentrre e bati com a
cabeça da máquina das carrapinhádas. Táva frresquinhe!
Queda Nº9:
Fui comprrarr pêxe lá da pedrra, caqueles dias tinhem side

frráques com a nha trrainêrra. Tava a olhárr a verr o que
me agrrádava, o raie duma marria qualquêrr deixou a alcoufa pousada do chão, ê na arreparrei, encalacrrousse o
pé da péga da bendita alcoufa, fui embaterr dirrecte na pedrra das lamejinhas, fiquei com a bouca toda cheia daquile,
a senhourra veie terr cómigue e atirrousse à nha cárra quê
tinha os dentes toudes a cairr.
Queda Nº10:
Ê cá lembrreme de serr gajinhe pequene e irr da fêrra de
Santiágue. Aquile já táva de restes e os feirrantes até dão
bilhêtes prra um gáje andarr mai vêzes. Deve terr andáde
umas 7 ou 8 vezes de seguida numa daquelas chávenas
que rodem cá cuma velocidade. Só sei quande de lá saí
ainda tinha a cabeça e o corrpe à roda, eu querria parrárr e
nã conseguia, caganda alucinação, só sei que táva mal disposte comó carraças, cumecei a vomitárr enquante o corrpe rodáva, epá, nã houve dnhuma pessoa que nã levásse
com uns respingues, só parrei quande o homem das maçãs du amorre me mandou uma pela cabêça. Aterrei.

Charroque Ganha e Perrde du Eurromilhões
Apá aqui o Charroque da Prrofundurra ainda mal táva a
porr o pé em terra vinde da trrainêrra mai linda quiá, a Marrgarrida do Sáde, o Chique Zarroulhe que nã tinha ide ó
marr táva com o sê mata-vêlhes já a bombarr prrontinhe
prra desatarr a sairr prra fórra e só grritáva "Charroque sai
daí deprressa! Tu sabes lá o quié caconteceu! Saiu-te o
Eurromilhões, aquele que tém o prrémio no valorr de 180
dizalhiões de eurrós!", logo tive camandarr acalmarrsse
"Apá Chique, tu cála-te fala mai baixinhe! Mas embórra lá".
Táva a lócurra, a malta toda das embarrcações a virrem à
prréssa e tentarrem darr palmadinhas das costas e diziem
"Ganda Charroque, nã te esqueças aqui do amigue..." Enfiei-me da mota mata-vêlhes e lá foumes nós porr ali afórra.
O Chique Zarroulhe táva brranque comá bola do olhe du
carrapau, tentava dzêrr qualquêrr coisa ma mai parrcia que
tinha os bófes tipe cárre vêlhe toude engasgáde que nã
tém hipótese dnhuma de passarr da inspeção. Lá conseguiu dzêrr: "Apá sóce saiute aquêle dnhêrre toude do Eurromilhões!!! Tás mai rique cu Sáde tein arreia!". Ê cá disse
logue ó Chique, nã digas mai nada, ê cá finalmente vou poderr realizarr o mê sounhe! Vou comprrarr os Ferribótes
toudes que levem a malta prrá Trroia. Vou porrr os bilhêtes
a 500€ cada viagem, assim nem os riques vão prra lá e
ódespois a malta só vai da nha trrainêrra e de bórrla ma vai
terr que aprresentarr o papel lá do centrre de desemprregue quiá prra mim se cerrtficárr que a pessoa nã tem
dnhêrre dnhum. Vais verr que vai serr malta à patáda!
Montames uma banca com venda de tsherrts lá da loja na
trainêrra e vendêmes cópes de muscatelinhas, quié uma

caipirrinha feita de moscatel, têmes que valorrizarr o quié
nósse. Se o dnhêrre ainda chegarr vou...
Apá niste o chique toude entusiasmáde espetasse toude
contrra um bálde du lixe que vei desálmade com o vente
prró meie da estrráda. Txiii... o mata-vêlhes ficou toude
desfazide, o balda du lixe parrecia que nã erra nada com
ele. O Chique Zarroulhe nã ficou chateáde e prreguntou
logue "Apá sóce ódespois nã pagas aqui um carrinho aqui
ó tê amigue do peite?", "Tá descansáde pá Chique, tu és
du curração! Mas explica lá isse melhórr comé que tu soubetes tude do Eurromilhões?". Eu táva lá na Adega dos
Passarrinhes a beberr um cópe e a cumerr bifanas quande
aparrceu o tê tio Felismine a dzêrr cu tê subrrinhe Jõao tinha táde a jogarr com as tuas filhas lá em casa naquelas
máquinas de jogues inferrnais que dá na TV e a tua filha
disse que tinhas um papel com grêlhas com uns númarros
lá metides e que parrcia caquile erra même imporrtante!
O pute nã teve de modas agarrou naquile e foi confirmarr à
Casa da Sorrte ali ó láde da espingarrdarria. Sabes? Aquela cuma vez comprrámes lá uma flóbérr e andámes os dois
ós tirrinhe às mólas da roupa da vizinha, caté um dia tivêmes azárr e acerrtámes num váse que caiu même em cima
du cárre daquele maluque que morráva lá du prrédio que
tinha a mania de lavarr o cárre dia sim dia não, olha resoveusse tude duma vez! Ah, ma táva a dzêrr..."Sóce! Tu calate masé! Nã digas mai nada acabátes de destrruirr o Sonho Setubalense, assim sem mai nem mênes! Com essas
palávrras amandáste tude porr água abaixe! Atão esse famouse papel nã é mais cu livrre de sudoku quê cá goste de
jogarr quande tou da cagadeirra, aquile prra mim é realmente sagrráde, apá e caláte lá que só dizes é parrvoices
atão eu cá nunca jogue disse!

Pizza Kefish

Apá, agórra é que vai serr encherr o bandulhe! Andáva aí
da nossa cidade uma cena munta estrranha, mai estrranhe
caquile caconteceu com o árróles quande caiu ó comprride
ali da Luisa Todi, parrtiusse toude e ficou toude escalavrráde e nõ aconteceu nada ós ócles! Foi brrutal. Mas
avançande...Eu cá dizia querra esquisite porrque inda até
há pouque tempe, aqui em Setúbal, falavasse de sarrdinhas e chouque frrite e agórra tásse a falárr duma coisa
que nã tein nada averr, quié as pizzas. Eu passei ali opé
duma maltinha e tava tude num zum zum du carráças, a
única
palavrra
quié
cá
perrcebia
erra
"pizza...pizza...pizza...", eu chegávame opé e tude se caláva. Ficarram a olharr prra mim tipe carranguêje a andárr de
láde. Fui ó café táva tude a olhárr prra mim mal entrráva, já
com um árre de grrande espantação. A qualquerr sitio que
ê ia erra semprre do mêsme. Olhárr e espantação! Chegou
a pontes quê já táva passáde e perrguntei "Ouvem lá, vocês tão párrves ou quein? Atão andem a esconderr o quê
de mim?!?!?" Nada, ningueim dzia népias.
Fui andande e já táva porr ali no Larrgue da Fonte Nova e
tava uma ganda reunião de malta tude a trreinarr umas
danças em cima de pães. Foi então quê descubrri tudinhe,
alguém bufou a minha receita de culinária cunhecida a nivél mundial. A Pizza. Porrque isse de dzerrem que forrem
os italianes é tude trrêta, iste é uma crriação Sádina, basta
verr pelo númarro de pizzarrias cá em Setúbal, quié mais
ca Italia aquase touda! A Pizza foi inventada porr mim há
uns anes lárrgues quande eu táva danáde com a porrcarria

dum pão mal feite dum restaurrante quê já nem malembrra
du nome. Táva tão chateáde que mandei ó chão o pão e
desatei ós sáltes às pizzadelas, nasceu dali uma coisa tipo
tabulêrre redonde e até que tinha bom aspecte. Foi assim
ca pizza nasceu e même aqui da nossa cidade. Mas ê
tênhe górrdáde porr anes e anes uma receita ultrra-hiperrmega-superr-secrréta debaixe du colchão, olha agórra
tênhe que tirrarr tude lá debaixe porrque já me bufei toude...amanhã mête do sufá. Bem, iste prra dzêrr que tavam
toudes a prreparrarr a nha pizza parra HOJE à noite no
Kefish quié um restaurrante même à manêrra ali do Larrgue da Fonte Nova. Então prra cas pizzas fiquem même
même fixes contrratarram a grrande e espetacularr dançarrina Leónia de Oliveirra que vai porr toudes a bailarr e a
fazerr pizza cús pés! É clárre que sem música ninguém
dança e vames terr a melhorr acórdiunista de Setúbal, Porrtugal e da Eurrópa! A Celina da Piedade que toca, canta e
encanta! Quem aparrcerr vai fazerr pizzas cús pés même
sem querrerr. As perrninhas cumecem a varrejar du prrencipio e ódespois cumeçam a saltitarr e dancem que se farrtem e tu nã contrrólas. Eu ache cú Acórrdion dela foi assombrráde por uns gnoumes quê uma vez vi du Hotel Isidrre e eles ficarrem lá dentrre, aquile sai de lá uma chiadêrra
de dentrre, é porr isse. Porrtantes afinal tavam a esconderr
uma cena do Charroque da Prrofundurra prra me fazerrem
uma ganda surrprrêsa do lançamente da Pizza do Charroque da Prrofundurra lá du Kefish. A pizza ofrrésse um
crráchá e tem entrrega grrátis da cidade de Setúbal. Apá
sóce caganda pinta.

Charroque da Fêrra de San'tiago

Este ane prra mim foi munta difrrente, a nha ida à Fêrra de
San'tiago. Desta vez resolvi montarr lá uma banquinha prra
vendêrr o mê pêxe. Mas o azárr perrségueme até ó funde
da maiorr prrofundurra. Ainda a fêrra nã tinha cumeçáde já
tavam a tentarr arrmárr confesão com o Charroque. Atão
só porrque ê cá fiz uma tcherrt "AH MIGA, TÁS ASSIM
CÁ'DO QUÊ? FICATES EMBASSADE CA FARRTURRA?"
A malta da relótes da farrturras ajuntarrem-se toude porr ali
em frrente do palque do munde a dzêrr quê tava a dzêrr
mal das farrturras! Ê cá nem crria acrredittarr, esta gente
nã tem os cinque alqueirres bein medides.
Houve um que saiu lá da relóte com um daqueles espirrais
de massa ainda porr currtarr e arrmóusse em cábói da farrturras a verr se me conseguia fazerr o láce das pérrnas, só
caquile cumeçou a mandarr açucarr e canela porr toudes
os ládes, acerrtoulhe dos ólhinhes e ficou sem verr nada de
tal manêrra quentrrelaçou os pézes das farrturras e foi cairr
même com a cárra na saca da farrinha. Havia outrre caté
tinha um cóldrre de churres de chicláte, ele sacava do
churro, aperrtava e lançava chicláte munta quente caté erra
prrigouse! Desviei-me dum, ódespois de dois e como vocês
sabem asseguirr vem o trrês quê cá tamein me adesviei, a
dáda alturra erra tante chicláte du chão cu palháce deu um
trrampázio cu cú du chão camandou chicláte prra cima dele
toude, mai parrcia uma fonte de chicláte humana. O terrcêrre viu caquile táva a currerr mal e desatou à fegida lá pó
pé das louças, andámes ali à voltas à fegida dum du outrre
e eu já tava a ficarr um bucáde farrto do estilo pindérrico,

grritei e apontei pó cãozinhe de louça "Cuidado com o cão
que te vai darr uma dentáda du cu e ódespois nã consegue
sentárrte prra descanssárres depois de fazêrres farrturras
quié o tê ganha pão, ma nã é pão que tu fazes mas se fizêsses erra uma nuvidáde da fêrra, tipe pão com chourrice,
nunca ninguém viu isse!" Olha só sei é cu homem, nã sei
se foi du mêde ou se da converrssa, acabou porr trrupeçarr
numa terrina em furrmáte de couve porrtuguesa e acerrtou
ca frrounha même du menine prretinhe, que tamein acabou
porr lhe saltarr a cabeça que bateu num magnifique gnome
e numa lacie. Bem, de repente aparrece a segurrança a
dzêrr ca malta das farrturras tinhem acábade de destrruirr
quátrre grrandes simbulos do nósse patrrimónio e que porrtante que deixassem o Charroque em paz e qnã voltásse a
acontcêrr. Assim foi, a tcherrt continua a serr vendida da
candonga, ninguém sabe e há mais cenas exclusivas da
fêrra. A prrumeção mai linda é um crráchá de dois aérrios
ainda ofrrésse uma mine! Apá existe lá razão mai boa prra
ir à fêrra cuma mine?

Charroque em Las Vegas
Fui a mandade du Setubalense prra irr a Las Vegas, prra
tentarr perrceberr se aquile é assim tã grrande como dizem
ou se é à grrande como dizem. Tinha lá uns conéquetes e
fui sem mêdes, ca mim nada massusta! Deslarrguei o
aérróporrte e vi um taxi limusine e pensei "ei, aquile é quié
prra mim, parrece um hóverrcrráfete!" Quande entrrei aquile até tinha um mini-bárre com garráfas de champgne e eu
a penssar caquela gente erra párrva porrque a passagem
do ane já foi há tante tempe caquile devi erra tarr tude fórra
de prráze. Abrri uma garrafa e cumecei a beberr, apá, aquile nã é que erra munta bom, quande ia pa abrrirr a segunda garrafa o home chega logue ó destine. Diz-me lá da lingua deles que são 20 dólarres mais 200 dolárres da garrafa. "O quein? apá zé deves masé tárr párrve, atão eu fizle
um favórr dabrrirr isse que já nem devia tarr bom..., daqui a
becáde isse cumeçáva a cherrarr mal! Toma lá 25 dolárres
e já vais com sórrte, vens terr cómigue aqui ó Bélágio e bebes uma mine cómigue" Ele ainda disse prra lá "iu portxuguise pipoule are xit!" "já tás masé a esticarr, vê lá se nã
querres ficarr com a carrta de condução só prra matavêlhes! Atão a dzêrres mamim que ê cá use um guise e
sou do porrte? Oulha..." Fui membórra prrá pensão que me
arranjarrem, parrêce cu nome é Belágio, pa me arranjarrem
aquile deve serr o mai piolhouse quiá. Quande vi nem crria
acrreditarr, même em frrente da entrráda uma imitação perrfeita das musas que tão em frrente do merrcáde du livrramente, foi ai que ma lembrrei "Setúbal é uma ganda cidade, até isse forrem imitarr, só puserrem um nadinha maiórr,

mas semprre ouvi dzêrr que faz depois tenta semprre melhorrárr" Fui masé durrmirr, quié prra insse cas pensões
serrvem. Eu táva même munta cansáde...de repente aparréce uma cão lá du quárrte munta pelude, mai parrcia um
ourrice du márr ma com o pêle móle, mas em ponte grrande! O cão nã parráva, eu abrri a pórrta e o cão fugiu à fugida! Já nã o consegui apanhárr, virrem-me paqueles curredourres a currerr e disserram-me logue quê nã podia terr
ali o cão e que parratateu e perrlimpimpim e parrdais ó ninhe quê cá tinha que me despcharr. Ai mãe e agórra, este
cão tem que terr o pêle currtáde, iste não pode ficarr assim,
perrguntei da recepção "apá sóce tens prrá i uma navalheite prra currtarr o pelaite du canite?" Fez cárra de boi quande ólha prra palácio...Pá sóce, nã fáças cárra de párrve
que vóces têm da mania de dzêrr cná perrcebem nada du
quê digue..." Fui à rua e disse que querria irr a uma drrugarria, "drruga-rri-a" "You want drrugs?" "Pá sóce deve serr
insse même!", lá mindincarrem um gáje toude gingão com
um casáque comprride e ê cá pensei "este gáje nã consegue escondêrr o materrial toude duma drrugarria ali debaixe, que sa lixe." " Pá soice (nã disse sóce porrque depois
nã parrêce munte inglês), arranja lá aí ai um shampou prra
amulecerr o pêle du cão!" O gáje deu-me um frrásque e
aquela merrda foi munta cárra, ma táva tude em comprrimides! Estes amarricanes têm desenvolvide munte mesmo,
até conseguirrem crriar um shampoo que lava o pêle du
cão porr dentrre! Isto é brrutal, nem me passáva tal coisa
pela cabeça, é quié um pouparr em água quié uma coisa
parrva! Bem, dei aquilo ó cão, o cão começou a passarrsse
e até dançava brreakddance, táva a pirrarr, de repente cumeçou a ganirr, a ganirr, a ganirr, a ganirr, a ganirr

(prrontes já chega...), uma chifrrinêrra que eu pensei, mas
iste é impossível, iste é o tóque du mê telemóvel! ACURRDEI! Erra o Russe "Apá sóce, o fim de semana já acabou,
despachate que temes capanhárr o avião prra Labutes!
Houve isto foi même à grrande, devias ter vindo ca malta,
mas andáste a verr museus ó quê? Arrmáde em chique esperrte?" Desliguei logue aquile e perrcebi que foi a desgrráça completa, dorrmi o fim de semana toude e agórra o
quié quê vou dzêrr à malta do Setubalense? Foi a porrcarria do champagne fórra de prráze, só pode serr. Malta,
quande senfiarrem duma limousine nã bebam champagne
perrgunteim semprre antes porr um trraçadinhe ou um
moscatel quié mai garrantide. Tênhe o avião prra apanhárr,
vou masé basarr e ódespois logue se vê...

O Charroque Tamein Voa

Ê cá de noite quando vou da Marrgarrida do Sáde, quando
se tá mai parradinhe dá prra pensarr em munta coisa ou
même quande tou lá da loja durrante o dia. Já disse quié
uma prrumessa, mas nós têmes que fazerr aquilo que acrreditamos, eu cá acrredite em tanta coisa, é verrdade, mas
hoje vames lá verr o que vos querre contarr. Eu acrredite
em meterr-me em coisas onde nã gaste munte dnhêrre, se
nã há nã se gasta. É verrdade quiá munta coisa a fazerr
porr esta cidade e nã sei se sabem mas toudes somes responsaveis porr isse. Eu cá sei quié munta fixe beberr uns
cópes, cumerr e falarr mal daquile que tá à nossa volta, ma
fazerr tá quiete. Eu querre melhorrarr o turrisme da nossa
cidade, trrazer cá pessoas, mostrrarr o quié bunite e prrincipalmente deixarrem cá o carrcanhol da nossa cidade.
Tênhe um amigue que diz, quande querres fazerr, olha
prrós prrofissionais e faz como eles. Tava nestes pensamentes lá da Marrgarrida du Sáde, quande ê cá oice um
helicóptarre a esvoaçarr porr cima da gente toudes. Nem
crria acrreditarr, quande olhei prró láde tava o Russe e o
Petinga ós grrites a olharr prra mim porrque ê cá já táva
pendurrade pelo corrpinhe e a voarr parrcia uma gaivota
perrnêta e só com uma ása, sem jeite dnhum. Agorra que
conte iste, foi neste mumente histórrique, que ningueim
mais se vai esquecerr, que ficou a célebrre frráse "O Charroque tamein voa" e nã é que nã voa même? Cumecei a
verr a Marrgarrida du Sáde tã piquenina que assim de repente alembrreime quande erra tã piquenine e montava
aqueles barrquinhes de plástique prra colarr as peças mas

que aquile ficava um monte de merrda e a nha mãe mandava tude prró lixe. Epá já vou mai longe ca porra du helicóptarre! Ódespois elevarrem-me prra dentrre du biche esvoaçadorre e lá me sentei. Ui, nem crria acrreditarr, um homem e uma mulherr toudes desfêtes ein surrises a dzêrr
em cóurre e uníssene (epá prrumête caprrendi esta palavrra este fim de semana passáde...) "O Charroque tamein
voa!" e eu disse "Mas que merrda é essa?" Eles lá disserrem que tavam lá du Centrre Cumerrcial du Arranguês e
que tinhem apostáde que punhem o Charroque a voarr,
epá foi trriste é que apostarrem uma mine? Apá mas ê cá
nã válhe mai quinsse? Pelo mênes uma grráde delas! Oulha ca frraquinhes… Même poupadinhes os mitrras. Iste
tudo prra dzêrr queles tinhem champagne daquele munta
bom Don Pédrrigon e realmente aquile ficou munta durre,
ósdespois de beberr uma trrês garrafinhas ja via o Jorrge
Samina da Halcon a fazerr contas de cabeça mas a parriga
que lá tava disse-lhe ó ouvide "iste é du Liderr só imprrimi
lá du standerr os róteles, deixó beberr..." Derrem-me conguites a fingirr querra caviarr tamanhe família mas a mim
nã me enganem. Ma prrontes tamein nã posse pedirr munte, a voarr, a beberr e a comerr, oulha apá maluque! Levarrem-me prró Aérróporrte de Lisboa porrque o de Setúbal só
daqui a 1 ane ou dois ê que vames fazerr com uns aprruveitamentes duns terrenes baldios ali paquele sitio que
chamem de Jumbe.
Lá entrrei do avião, com os nêrrves táva ma darr uma fumêca. Mas eles disserrem-me logue quiste nã erra chegarr
e cumeçarr logue a comerr.
Assentei o cu daquelas cadêrras pouque jeitósas e pensáva só no Sante Padrroêrre das Gaivótas, qnã caia de manêrra dnhuma esta embarrcação voadorra, o raie do avião.

Quande aquela merrda estabilizou ê cá só me alembrrava
se vinha a porrcarria do uisqui prra desanuviarr. Epá cumecei a beberr uisquis e a comerr beláchas d’água e sal, ma
deviam de serr indegestas que me deu umas cólicas, apá
deve tarr parrve com estes palavrrões, deume uma caganêrra tipe nesquick, daquelas instantaneas que tive quirr à
currida prra casa de banhe.
Apá mas u quié aquile? Chamem aquile de casa de banhe?
Apá sóce, ê cá ó prrencipio nem conseguia distinguirr
adonde é que plantáva o cu prra cagarr. Ma come tinha só
dois burraques possiveis tentei escolher o maiorr e lá acerrtei. Bem foi um alivio maiorr du que tirrarr a pila entaláda do
fêche eclêrre daqueles metáliques! Epá, mas aquile foi uma
sensação quê cá nunca mais me ódesquece, sentáde duma piazinha de plástique mal amanháde, um cubicle que
mai parrcia um caixão. Cumecei a sentirr uma claustrrófobia dentrre de mim que com o panique cumecei a esperrnearr prra toude o láde. Oh lá das parrtes baixas ficou um
bêle serrvice, terr códespois limparr o cu com aquelas fulhinhas que dão vontáde rirre, foi mai de meia horra, o melhórr que fiz foi virrarr o cu prró outrre lade e lavei de turrneirrinha. Mas o piorr ainda táva prra virre, porrque ê já tinha ouvide falarr que existia comida de avião, mas pensava que crria dizêrr que erra à patáda. Apá sóce...vocês que
nunca andarrem de avião nã tão même a verr a quantidadzinha caqueles micrro tamparruêrres trrazem de comida,
aquile até é prrecise terr um mestrráde em utilização de
pinças e regulação de micrroscópios! Bem, eu nã sabia nada daquile, quande plantarrem o tabuleirro, vi aquile e pensei, epá que maquete tã bem feita, inda tive prra prreguntarr qual erra a escála prra saberr melhorr o que virria lá. Ê
cá quande olhei prró láde vi aqueles brrutes e incultes co-

mêrr tudo, aquelas maquetas tã bem feitas a serrem destrruidas. Até metia dó, táva lá uma cena que erra um bifinhe
miniaturra dentrre duma caixinha trransparrente que parrcia
um aquárrio piquenine. Quande ê cumecei a perrceberr caquile é que se morrfáva, apá sóce...vai masé roubarr pá
lota. Atão eu quande a malta vai fazerr pescarrias la da nha
embarrcação e sabem que comem a famosa caldêrrada
feita du barrque, se eu lhes aprresentasse uma tacinha miniaturra? coumé que erra? Haverra de serr bnite, à prrimêrra tacinha já táva mas erra du marr! Eu virrei-me paquelas
hospedêrras e abrri os brráces disse que crria uma coisa
maiorr, iste com um sorrise dus lábios, levei tamanha lamparrina dus bêces! Olha prra esquecerr, bebi uns quantes
uisquis e foi adurrmecerr prra esquecerr até aterrarr a porrcarria do avião.
Perrcebi então que fomes toudes prrá Jamaica, epá grranda pedrra caquile foi. Aquile foi chegarr começarrem logue
na aprresentação da botanica local, porrque um gáje se vai
prra outrre país tein caprrenderr tude daquela cólturra.
Oh...erra cada culturra nem vos digue… Mas aquile erra
tipe pauzinhe de incense mas em forrma de cana de pesca,
mas ê cá é que já nã pescava nada com o cheirre. Fui prró
hotel descanssarr du "jeite lêlo" come eles dizem ma passei pelo barr prra refrrescarr e clarrearr das ideias. Derrem
um licorr da Marria e da Juana, pele menes foi o nome que
me disserrem. Tava tão almarreáde caquelas alminha gêmeas voltarram à carrga "O Charroco tamein voa", apá calem-se com essa merrda que já farrta. Mas ê cá tava même
dus aerriales, nos esvuaçamentes, táva tã du espáce que
já quase tinha chegáde a Porrtugal. Même assim, nem sei
come enfiei-me daqueles carrinhes de porr as malas lá du
hotel e perguntei adonde erram os burráques du golf. Ma

nã sei purrquê ninguein ligou dnhuma...
Quande sai du Hotel encontrrei o Jorrge Nice da rua, bem
foi même a calhárr. "Apá sóce atão o quié que fazes porr
aqui?" e eu, "epá táva lá em Porrtugal na plantação da couve-florre mas aquile lá do mê bairre na vendia même nadinha e atão vi prrá qui a verr o que dava. Esta malta du
prrencipio nã ligou munta da couve florre mas ódespois cumecei a injectarr bagáce com uma serringa prra dentrre
das couve-florres e forrem-se aperrcebende do valor de
merrcáde caquile atingia, erra prrodute munta rárre. O Jorrge Nice que nã é párrve dnhum já tinha uma banquinha
montada lá da rua principal das vendas alternativas. O homem nã tinha mãos a medirr ca venda das couves flourres
mágicas. Távames os dois naquile quande aparrceu um
chefão qualquerr a esbrracejárr e porrquê perrcebi erra porrque távames a venderr couve florr embagaçada e ele nã
conseguia venderr nã sei o quê! Começou logue a dzêrr:
"Bró just stay away from me!". O Charroque nã se calou e
disse logue "O quein? Tás pá i a esparrvejarr? Quieu sou
munta mimi? Insse nã deve serr coisa boa! Tóma lá cacouve flôrr dus ólhes e vê lá se vês setúbal com esses binócles?!" Bem a marrálha ajuntousse touda vierrem toudes
atrrás de mim e du Jórrge Nice. Du caminhe e à currida iame ele dzende que tinha a sua embarrcação prra fegirrmes
prra Setúbal. Deixámes tude prra trrás...naquele frrenesim
conseguimes terr a visão, mais uma vez, que o que há a
fazerr nã é da Jamaica nem doutrre sitio qualquerr...toude
este raciocinio foi em cambrraaaaaaa leeeeeeeeeenta...Sié
prra venderr couve flóurre, sié prra inventarr parrvuíces, sié
prra cantarr, sié prra terr crriatividade, sié prra ficarr rique, é
lá da nha cidade, même que nã aconteça nada diste quê
tou parra aqui a pensarr! O Jorrge Nice curria mai cuma

enguia eléctrica ca baterria touda du máxime e eu semprre
a acompanhárr. Já se via o bárrque lá ó funde e o Jorrge
dzia "Apá Charroque, caganda loucurra, já tames perrte du
bárrque que nos vai levarr com forrmussurra! Quande tavames a chegárr ó barrque, o bárrque táva a arrderr! "Epá
Jorrge, olha lá prráquile!!!", "Nã te prreócupes caquile são
os cuzinhêrres que tão a queimarr os órregues...",
"Caganda fumáça!". Entrrámes do barrque a custe, que nã
se conseguia vêrr quase nada. Foi ligárr os motourres e
aviárr caminhe pa Setúbal. Ê cá tinha o bilhête de volta prró
avião, mas nã pudia fazêrr nada, tive quirr de bárrque même. Foi uma viagem um pouque mais longa...mas deu prra
penssarr em munta coisa. Cas férrias tinhem acabáde...quiá munte trrabálhe prra fazêrr, concentrrarr naquile quié imporrtante. Quande chegarr a Setúbal não vou
conseguirr parrarr outrra vez, ele tá o trrabálhe a montes,
ele tá a ideias a montes e ele tá as almuçarrádas e jantarrádas a montes! Até ao fim do ane o Charroque da Prrofundurra vai terr prrodutes nóves e engrraçádes, nóvas parrcerrias, mais apoie das pessoas ao qual ê cá tênhe que
agrradecêrr, sem elas nã erra nada de nada! Come ó outrre
diz vou terr que tárr "Concentrradissime!" é insse même!

A nossa SARRDINHA

Um dia destes acurrdei munta mal disposte. Tive um pesadêle que qualquerr pessoa da cidade de Setúbal irria ficarr
aterrorrizáda se tivesse. Sonhei que quande acurrdei, táva
dum munde completamente apócaliptrrico da nossa cidade,
nã havia azul do céu, táva tude cinzente. Quande saie à
rua, na havia verrdes em láde dnhum, tude sem corr...De
repente vi um grrupe tipe mascarrádes de ninjas a colárr
uns posterrs e fui verr o querra aquile. Erra um avise onde
dizia que o ultime casal de sarrdinhas do munde estava
perrdide e possivelmente nunca mais irria conhecerr esse
pêxe comó conhecemes...Eia caganda cena. Ê cá tênhe
que fazerr dalguma coisa, se não vai serr o descalábrre.
Comecei a pensarr, mas a cabeça táva tão barralháda que
eu achei que devia tomarr daquelas empolas prra cabeça,
"Apá Zé, passa lá uma mine, mas dessas de 20cl quê prra
nã me passarr prró outrre láde". Aquile deu uma ajudinha
mas o remate final foi com o suplemente alimentarr quié o
trremouce. Veiosse luz e alembrreime dum inforrmadorr
cagórra nã intrrêssa nada me disse parra irr a um dos icónes mai imporrtantes aqui da região, querra o cagalhão da
marria à esguêlha, fui logue lá e nã é que adescubrri logue
uma lata de sarrdinha em que tinha enclausurráda o linde
casalinhe. Agorra, prra vocês mais incultes, nã julguem
querrra um carrapau e uma sarrdinha, erra même um casal
de sarrdinhas, quem bom porrtuguês é uma sarrdinha e um
sarrdinhe. Levei com munte cuidáde prró marr, bem lá no
funde...e quande eles começarrem a fazêrr o amôrr, aquile
liberrtou mai luz cá bomba da Hirróshima, ficou tude esbr-

ranquiçáde tipe salgadice das salinas, a luz erra intenssa
mas atingia o pête de toudes os Setubalensses e aí foi o
verrdadêrre apagão masó contrrárrio, fez luz e tivêmes
munta côrr. Eu aprrendi uma grrande lição com esta aventurra, quande tiverr lá na fóssa fasse du amôrr!
VIVÁ SARRDINHA DE SETÚBAL!

Histórrias em verrsão de solturra

Diz um sóce prró outrre: "Apá sóce já visteses o ganda burráque que tá ali da Madêrra?" responde o outrre "Eia ágórra...querres verr cu cásque do bárrque tá toude cheie da
carrunche e esta merrda touda ainda vai ó funde?"
Táva uma cão sarrnente toude cagáde ali a passarr em
frrente dos Mirrandas das madêrras, diz um gáte vádio lá
du álte du telháde:"miau, miauuu...apá chêrras mai mal cá
fóssa aqui da nha vizinha!" e o cão sarrnento "ão, ão...ê cá
antes prrefirro chêrrarr mal e lavarr-me du lágue do Bonfim
do que lambêrr ca lingua a merrda touda das apárras da
Madêrra..."
Apá, ouvi dzêrr cagorra anda aí um toupêrra trransgésnica
que tamein ataca o carrunche da madeirra...aquile faz mai
burráques cuma retrróescavadourra touda quitáda!
Duas arrárras andavem a vuárr ali prrópé du Merrcáde du
Livrramente e diz uma "Ah miga...tou cá cuma fuméca...já
debnicáva qualquerr cosita" e outrra diz logue "miga...tás a
verr aquela gaivóta garrganêrra a comêrr um pxinhe?
Embórra lá!", "ondé carranjates tante pêxe prra comêrr?",
diz a gaivota "Fui duma jangáda de madêrra até a uma ilha
e aquile lá é um parraíse! Conheci lá uma toupêrra dum
jarrdim que tinha tude e mais alguma coisa e vê lá tu que
consegue ganhárr a vida mais os deles só a fazêrr burráques!" diz a arrárra prra outrra "achas cagente consegue
essa vida aqui em Setúbal?"

Apá sóce imaginem que duma cidade qualquerr deste planeta 5000 pessoas desatavem a pintarr, a fazêrr grraffitis, a
arranjarr e pintarr banques de jarrdim, a apanhárr lixe, iste
tude sem receberr nada, só porrque sim, só porrque gostavem da sua cidade, só porrque querrem e acrreditem num
futurro melhórr prrós sês filhes e cú dnhêrre nã é tude. Tão
a verr? É insse même, Setúbal conseguiu e vai conseguirr
mostrrarr ó munde e ós outrres que sabemos fazêmes fazerr bem!
Eu cá tênhe um sonhe mas nã tênhe noção da relalidade...eu cá gustavade entrrarr prró guiness, epá, é um
sounhe que vem de crriança, querrem o quein? Nem que
fosse só porrque conseguirr dzêrr mai parrvoices porr metrre linearr...achem?
Do outrre dia tava lá da prraça du Bocage ca minha trrotinete ZAC, erra dia sem carros, agorra assim de repente
aparrcerr um camião TIR lá, é que foi demais. Peguei da
ZAC, fui contrra o camião, memo du momente du embáte
deitei-me toudinhe du chão em jeite de derrapadêla estilosa, fui deslizande, quande atrravessei prró outrre láde, o
condutorr táva toude embarralháde...com o impulse dei um
salte encarrpáde com trrasladação frrontal que lhe acerrtei
com o buique do pé même do meie da testa e tude acabou
ali!
Da da loja do Charroco já perrguntarrem pelo seguinte porr
coisas que nã sounha a niguein: camisetas do Benfica, lentes prrós ólhes ficarrem tipo gato, enzois, fechos eclérres,
enchalavárres e atacadourres!

Há dia cuma pessoa deve fazerr considerrações filosóficas
no que tóca a coisas munte imporrtantes que podêmes tirrarr desta vida, ê cá tou falande sérrio, même munte a sérrio. Neste mumente tou a penssarr como é que vai serr a
jantarráda de sábade à noite e nã esquecende tamein o
grrande liberrtadorr de mais ideias come éstas, o vinhe tinte quê vou beberr!!! Façam comeu, pensei em coisas sérrias e deixem lá a diverrsão queste país prrecisa é de munte
trrabálhe...
Ouvi dzêrr cus Amarricanes inventarrem uma SARRDINHA
trransgénila, calém demais inteligente nã tem espinhas e
cu pessoal já nã vai mais ó hospital com ela entalada...apá
atão agorra já nã se pode entalarr uma coisinha de nada?
Iste tá piorr có quê pensava..

A Loja do Charroque da Prrofundurra

Hoje tive um pesadele que nã sonha a ninguém, munte piorr ca crrise que toudes nós tames a atrravessarr. Aqui na
nossa cidade tá uma crrise munta grrande même, iste tá
piorr que no tempe em que tinhames que rasparr uma pedrra pómes pelo azête e penssarr querra torradinha... A cidade de Setúbal táva completamente deserrta...mêsme árrida...o comérrcio trradicional quase impossível de acharr
no meie de tanta casa vazia...uma coisa inexplicável. Uma
coisa nunca vista. Viensse pessoas à prrocurra de comprrarr qualquerr coisinha, saiem de casa com os eurros e voltavem outrra vez toudas desconsuládas sem comprrárr nada. Um cenárrio pós-acomérrcialitico que até se ouviem
pessoas a grritarr na Prraça do Bocage "querro comprrarr
uma coisa girra de Setúbal, alguém aí?" Mas iste erra o piorr que poderria acontecerr porrque ódespois aparrciem
logue uns 20 putos a venderr o Bórrda D'Água. Apá iste
agorra faz-me lembrrarr um tópique que tenhe vinde a inssistirr sem parrarr mas que porr acase até é a prrimeirra
vez que vou tocarr no assunte! É venderr Borrda D'Águas
na cidade, alguém me explica? Só se forr parra aquela
maltaque faz plantações dos váses e banhêrras nas varrandas e prratica a Agrriculturra de Guerrilha Urrbana
Amarricana (A.G.U.A.), é aquele tipe de cena que é tude à
grrande ma nã passa dum grrande fogue de arrtificio. Queles vendam penses sem cola, revista Cais pirrateadas, e
porrcarrias que nã intrrêssa a ninguein indé como ó outrre,
agorra venderr uma coisa que nem prra limparr o C... chão!
Bem, mas avançande cú assunte não é esse, é outrre. Afi-

nal, sim munta loja tinha fecháde nesse pesadêle, mas o
piorr de tude é que tinha fecháde A loja, aquela que dá luz
a esta cidade, que faz arreganharr a tácha de munta gente,
que faz esquecerr qualquerr cenárrio negrro, a loja do
Charroque da Prrofundurra! As pessoas andavam na rua
sem alente dnhum, sem vontade de rir, com a cárra que
parrciem alfurrecas murrchas. As pessoas come sabem
que a ultima coisa a morrerr é a esperrança faziem excurrsões gigantes prró local onde tinha side a loja, as pessoas
iem lá e tocavam da montrra, verrtiam lágrrimas, lágrrimas
verrdes, de verrde Vitórria, que se viam fundirr no belo
chão da Rua Fran Paxeco...um cenárrio desoladorr, as crrianças grritavam, as mães não conseguiam consolalas, os
pais mostrravam nos pêtes as tsherrts mai lindas e poderrósas que alguma vez tinhem usáde!
Eu quande acorrdei senti uma ressáca brrutal, um sentimente que fez ganharr mai forrça parra quiste do Charroque nunca acábe. Agrradece a toudes aqueles que já forrem à loja e comprrarrem qualquerr coisinha!
Abrráces Sádines e verrdinhes.

O cu goverrne se caga prra não fazerr...
Apá, ê cá já tou mai farrte de corrtarrem tude que daqui becáde já os tenhe rentes! É só a corrtarr no povo, e que têmes que fazerr munta sacrrificio, mas a verrdade é só uma,
o estáde sim, deverria fazerr o sacrrificio e o estáde somes
toudes nóses. Só cuns são mai coutrres. A verrdade é ca
classe politica nã querr perrderr o status cú mas semprre
ouvi dzêrr quem tem cú tem mêde! Chegou o momente de
corrtarr na máquina que realmente deixou esta merrda
chegarr a este ponte que parrece que nã tein volta a darr,
o cacontece é ca volta é mai pequena có que parréce!
1 - Toca a gastarr menes em grrande finezas, ele é secrretárrias, adjuntes, assessorres, CARROS, motorristas dos
trrês ex-prresidentes da républica. Apá iste até parrece
mentirra, atão quande ele concorreu, nã sabiem dzêrr cum
dos requesites erra terr carrta de condução?!?!? É que ficáva mai barráte!
2 - Acabarr com o númarro exagerráde de deputades da
assembleia da républica e acabarr com os almóces alambazádes mais a musse com cheirrinhe tude à nóssa conta.
Fazerr disse um carrgue prrofissional prra verr se vão trrabalharr toudes os dias come ós outrres.
3 - Acabarr com o dinheirrinho quié dáde ó parrtides pulitiques, que vivam das cótas e façam comós outrres, inventem maneirra de fazerr dnhêrre, quié o quê fásse toudes os
dias parra sobrreviverr!

4 - Acabarr com a pouca verrgonha da distrribuição de cárres parra assessóurres, prresidentes, etc e tal, das camarras, juntas e etc e tal que utilizem ódespois os cárres parrticularrmente. Eu tamein quêrre terr um porrche, querrem
fazerr uma vaquinha?
5 - Distrribuir caderrnetas de bilhetes de trransporrtes publiques e acabarr com a renovação imparrável da frróta de
cárros do estáde.
6 - Porr um fim duma vez porr toudas ao motorristas parrticulárres que recebem hórras extrraórrdinárrias parra levarr
ladrrões, os seus filhes, familiárres e sei lá mai o quein, se
calhárr até o canito prra levárr à tusquia cu pêle já tá munte
comprride.
7 - Como toudes sabêmes chegámes a iste porr culpa nóssa e porr facilitisme dos banques nus iluminarrem com uma
luz munta nêgrra que nós nem viames bem o funde do tunel. Porr isse toca a contrrolarr a actividade bancárria parra
que daqui a não sei quante tempe têmes que pagarr outrra
crrise qualquerr que veie porr culpa de nã sei quem e nã se
sabe munte bem porrquê!
8 - Bancos toca a pagarr impóstes quiste nã é só facilidádes e toca a pagarr o nósse emprréstime ao BPN e
BPP, o quié que tenhe à averr com isse?
9 - Guarrdarr o dnhêrre debaixe du colchão, nã tenham
prroblemas com a segurrança porrque na pensem que vão
conseguirr porr algum, quante munte umas moedas que
caiem pelo estrráde abaixe.

10 - Há pessoas com reforrma miserrável e come que outrras podem terr grrandes e mais que uma? Iste deverria serr
prroibide!
11 – Tá institutos públiques à patáda, acabem com isse!
Insse é prra quê? Parra cerrtes administrradourres terrem 2
e 3 órrdenádes?
12 - Saberr de quem ocupa cárrgues politiques o que tinha
e o que têm ódespois da sua tempurráda nesse parraíse
que chamem de guverrne, lá nã tem crrise dnhuma.
13 - Devia serr prruibide de quem foi ministrre passarr a
serr gestorr duma emprresa que teve à babuja do nósse
dnhêrrinhe.
14 – Têmes que acabarr com os salárrios estapafurrdios da
RTP e TAP, o quê quê insse, se a TAP nã é rentável, atão
passames a andarr de barrque ou de bicicleta, fechames a
televisão, ouvimes rádio e o outrre bate palmas…
Mas o povo é que paga. É só insse quê digue. Quande nã
houverr mai nada prra pagarr, como e pago em pedrras...

Aquile vai da cabeça duma pessoa
Apá agorra porr causa nã sei du quein vocês fizerrem-me
alembrrarr uma cena que pela sua simplicidade é bem curriósa! Tava eu munta bem ca nha Marria Charroca quande
táva um gaje a mirrála de munte lá ó funde caté tinha que
arremelgarr assim os olhinhes prra conseguirr verr alguma
coisinha caté parrcia um farról daqueles iguais ó do jumbo
mas ca lampeda fundida e iste cheirra-me a fómiquice porrque o jumbe inté podia furrnecerr uma daquelas económicas có fim de 10 anes sai mai barráte ma ninguém consegue terr uma lampeda dessas tante tempo porrque ou mudames de casa ou dames com o tótice ou o raio do puto
com a porrcarria do beibleide esvoaçadorr dálhe uma trrólitada cás vezes doi tante caté apetece fegirr duma velocidade ma maiórr grrande tipe tão a darr notas de 200 aérrios e
vai tude à fegida prra lá porrque de 500 aérrios nã pode
serr porrque ê cá ache quié esse tipe de nota é boáte ou
invenção dalguém quiê cá nunca vi dnhuma mas tameim
comprreende-se porrque sê fousse du merrcáde du livrramente e pagásse um tomate ou uma alfacinha com uma
nota dessas diziem logue quieu tava maluque e cnã devia
de imprrimirr disse lá da loja ma tamein como às coisas tão
nã tá prra menes quiste porr queles querrem tirrarr-me o
dnhêrre toude em impóstes e afinal de contas ainda ninguém conseguiu analisarr essa tão estúpida palavrra, imposte é serr obrrigáde e ê cá parreceme que quande li a
constituição na verrdade nã li merrda dnhuma tava lá a
dzerr que erra anticontituicinali querr eu dzêrr anticonstitutiolinal opá uma porra dessas querr dzerr qnã podem fazerr
iste à gente porrque tá aí o frrio a malta tá em crrescimente

e comé que se faz prra comprrarr ropinha mai quentinha nã
tou meme a verr comé quiste se vai resolverr duma vez
porr todas ou mêmem ós poucachinhes tamein erra bom
porrque assim semprre conseguia comprrarr uns chiclátes
ós miudes prró natal que tá meme aí à porrta ma tamein
senão puserr olio lá da dubrradiças aquile continua a chiarr
caté parrece lá o cão da vizinha que nã pode ouvirr a gatarria lá dos telhádes com o cio que começa logue num estrrafegue mai barrulhente catéparrece uma rebarrbadourra a
currtarr vidrre de fininhe ma tamein come iste tá um gáje
tem même que emagrrecerr quié pa quande forrmes toudes
prrêses consigames passarr po meie das barras e sairr cá
pa forra nã é o que eles dizem vai prra forra cá dentrre isse
é tude munta bnite ma même um gáje lá dentrre na sei comé quié prra fegirr porrque sus policias vêm atrras dum
gáje naquela velucidade alucinante tipe gatune a fegirr à
policia na baixa atão aquile parrece uma gaiola de porrtas
aberrtas mas assim tamein se poupa em fechadurra porrque uma rectrróescavadourra com os dentes bem afiádes é
capaz de te darr uma dentáda dessa cabeça porr isse párra
lá dólharr cainda ficas cas pestanas queimadinhas du
aquecimente quiê te dou!

Mudanças

Um gáje tem que mudarr e sié pa mudarr que seja prra melhórr...a loja é do bairro de Trroine e agórra vou masé morrarr do même bairre, ó menes nã tenhe desculpas prra não
chegarr atrrasáde e terr que pedirr justificação porrque o
gatinhe tinha um pêle entaláde da garrganta e nã conseguia tussirr e ê cá tinha que pegarr do biche pas pátas de
trrás como se fóusse um lançol a serr toude saquedide,
apá mas ê cá trrabalhe prra mim e não tênhe q darr cavaque a ninguein...prrontes mas já devem terr se aperrcebide
que eu cá vou morrarr pa Trroine. Tava eu das mudanças,
sim porrque ê cá nãtênhe carrcanhol prra poderr pagarr
mudanças a não sei quentes à hórra...e porr isse tênhe que
mudarr tude do mê cárre tude ca nha forrça dos brráces e
tamein forrça interriorr... nã duvides... bein, tinhames um
arrmárrio munta grrande, aquela merrda é tã pesáda e tã
grrande que nem sabia o que fazerr. Prrimêrres um gáje dá
semprre aquela olhadêla dálte abaixe a tentarr medirr pa
verr se cábe do elevadorr, ósdespois aquile parrece caté
cábe e tóca de tentarr enfiarr aquile à brruta pu elevadorr
acima mas aquile inssiste em nã caberr nadinha, parrêce
que incha à ultima da hórra. Pelas descádias esquece é
munta andarr pa subirr, já sei, pendurrames uma córrda,
uma córrda não, um cábe! "Apá Russe áta lá essa merrda
bein ai em baixe que ódespois cumece a puxarr prra cima!"
O Russe lá atou aquile e ficou même â manêrra, comecei a
fazêrr forrça a puxarr o cábe, mas erra cá uma forrça...e
estas coisas nã podem serr feitas de qualquerr manêrra
temque terr os minimes de segurrança, eu cá atei a córrda

ao cinto das calças e ó même tempe entrrelacei pelas
grrádes da varranda, quê cá nã sou párrve! Comecei a
fazêrr forrçade móde a puxarr a córrda e aquile no prrencipio até correu bein...mas aquile errem trrês andárres e a
fazêrr munta forrça...os dêdes das mãos começarrem a
ressentirr-se, a ficarrem enturrpecides de manêrra que parrciem cas mão estavam a ficarr tipe telemóvel quande tá
quiête munte tempe, bloqueádas! Apá, eu táva da varranda, a fazêrr forrça cas mãos e ca córrda atáda ó cinto e a
passarr pelo meie das grrádes lá prra baixe que táva atáde
ó tal arrmárrio...começou a descerr em vez de subirr, os
mês pés cumeçarrem a escurregarr e ainda porr cima a
gajinha táva a fazerr bolinhas de sabão na varranda, assustousse e amandou a porrcarria do baldinhe de sabnête
pó chão, o pês cumeçarrem a derrapinarr numa velocidade
caté parrcia a ásas dum cólibrri, cá cuma deprressulidade
que só viste. É clárre que même numa pequena frração de
segunde ê perrcebi cas coisas jamais poderriam irr correrr
bem...os pés só parrarram no murrête da varranda a barriga ca corrda fico todo aconchegadinha às grrádes e só
conseguia mecherr os brracinhes pa todo o láde, o russe
que táva lá em baixe inda pensava que eu táva-lhe a fazerr
adeus e dizia "Apá Charroque, deixa-te de ligeirrezas e faz
mai um cadinhe de forrça!", "Despáchate pá Russe, tou à
rasca!". O Russe começou a subirr pela corrda a acima pa
me virr ajudarr, bem o homem fez aquile terr mai pêse a
corrda aperrtou mais um bocáde da barriga e prrontes fui
obrrigade a deitarr tude cá prra forra, foi uma chuvada de
vómite paquele prrédio abaixe e caiu aquase tude em cima
da cabeça do Russe, que ficou piurrse même. Tode cagáde continuoua subirr e quande chegou lá acima disse
logue "vais me pagarr este salvamente munte bem pá-

gue..." Ele sozinhe aliviou a córrda e puxou o maldite arrmárrio lá prra cima. Entrretante lá nos lavámes, limpámes e
fomos masé corrtirr umas minis prra desanuviarr o esforrço
do dia naquela bela varranda que tem uma bela vista prra
cidade de Setúbal. Tou même contente.

Forrças Maléficas do Setubalão

Táva eu em casa na paz do descanse quié coisa que eu nã
sei fazerr e alembrreime "mas afinal o qué insse do Setubalão?" Todos falem nisse mas nã sabem porrque existe,
essa forrça que nos impele de dzêrr mal que nã se faz e
ódespois de tarr feite dzêrr mal à mêma e fazêrr tá quiete.
Eu fui falarr com o Finurra que semprre foi um homem sem
inérrcia dnhuma de fazerr um monte de coisas, ele teve
mai prrofissões có ráte tem pêles. Ele disse-me que sabia
que havia uma forrça poderrósa na Serra da Arrábida que
nos amanda pa trrás quande crrêmes fazerr alguma coisa.
Eu, o Russe, o Petinga e o Chique Zarroulhe fomes toudes
arrtilhádes pá Serra da Arrábida defenderr a nóssa cidade.
Eu cá lavava o mê canivete suisse toude arrtilháde e benzide pelas mezinhas anti-magia negrra e da brranca pelo
grrande mestrre Finurra, mais um role de linha de pesca. O
Russe levava um arrpão com uma pontêrra de férre forrjáde pelos visigódes que conseguem usarr uma ténica ancestrral. O Petinga quié canine levava um baldinhe de
minhócas amestrrádas que só obedecem ós seus assubios
estrridentes. O Chique Zarroulhe tinha um pau com sete
palháces dirr ó chouque atádes com linha de pesca da ponta do pau. Iames cheies de confiança porr aquela Serra acima. Erra de noite, estávames toudes à volta da foguêrra,
aquile erra mais um fogarrêrre porrque tinha chórrisse e
coirrátes à assarr, bebêmes as poções mágicas nas garrafinhas de mine que vinhem nos alfórrges da geladêrra.
Mandei calarr a malta prra tentarr descorrtinarr o barruhe
que se ouvia ó funde...erra munte perrte, fui lá com o mê

canivete arrtilháde, erra même do outrre láde dos arrbustes... Aparrci de repente, porrque semprre ouvi dzêrr ca
surrprêsa é inimiga do nósse inimigue, quande me depárre
com um cárro com os vidrres toudes embaciádes e o rábe
dum gáje esparramáde do vidrro! Apá sóce...caganda cena
e nós a pensarrmes que errem as forrças maléficas antisadinas, afinal erra só um avé marria. Forrmes em dirreção
à Sécil, porrque a mim nigueim me tirra a ideia que as forrças maléficas devem virr toudas lá dos burráques quelem
fazem. Foi uma caminha longa prra conseguirr irr até lá ó
funde porrque vimes lógue umas luzes verrmêlhas tipe
aquelas porrcarrias das cláques do Benfica que eu antes
pensáva que erra eles a queimarr cabêle. Foumes devagarr quande távames prróxime e comessasse a crriárr
fórrmas nomeie daquela fumarráda touda. Havia dois serres maléfiques. Um erra corrpe de cavále com cabeça de
pêxe-espáda e rábe de arraia. Erra então o famouse biche
maléfique que tem porr nome ARRAIAVALOÁDA. O outrre
tinha corrpe de pólve e cabeça de de tubarrão marrtêle, erra o tamein famouse POUlVARÃO-MARRTÊRLE, munte
prrigouse tamein. Ainda porr cima táva tude forra d'água,
que nã sei porrquê algome diz cainda é mai prrigouse. Eu
grritei "Russe, Petinga, Chique Zarroulhe! fazêrr estrrêla de
cinque pontas!" Lógue, lógue a coisa correu mal, errames ó
quatrre e a nha matemática naquela frração de segunde
conseguiu serr piorr cá média nacional! A Arraivalóada madou tamanha borrdoáda do Russe que foi embaterr das pedrras munta durras do burráque. O Petinga amanda a
minhócas amestrrádas pó chão e grrita "Aperrtão no Cavalão!" Elas começarremnuma bisga em dirreção ó rabe d'arraia. O Chique começou na palhaçáda, querr dzêrr a rodarr
aqueles palháces toudes no arr, parrcia um helicóptarro

cas hélices toudas torrtas e desalinhadas e os palháce começarrem a espetarr dos brráces os Poulvarrão-marrtêle.
O Russe arruceperrou munta rápide e com o seu arrpão faz
uma espécie de salte a várra mas que nã salrtou nada porrque ele é munta pesáde e fez um lançamente do corrpe
prrá frrente agarradinhe ó seu arrpão même com o bique
virráde prrá frrente tamein, parrcia um torrpêde-bicude.
Acerrtou même do corração da parrte cavalarr do Arraiavaloáda e este caiu do chão logue estendidinhe. As linhas
que tinhem os palháces tavam sa enliárr toudas nos brráces do Poulvarrão-Marrtêle e na malta touda. O Poulvarrão
-Marrtêle marrtêle cai prró láde. A minhócas améstrrádas
forrem prrá boca do Arraiavaloáda e puserremse a dançarr
brreakdance e tal foi o estrrafêgue cu biche murreu sufucáde! E perrguntão vocês, mas o Charroque afinal fez o quê
no meie diste tude? Ah pois, saquei fo mê canivête suisse
e tive ali mai de duas hórras de voltas daquele enliamente
toude a corrtárr as linhas e a separrarr brráces de poulve.
Viêmes emborra satifeites com o resultáde, as forrças maléficas que na deixem a malta fazerr o que querr prra levarr
esta cidade prrá frrente forrem eliminádas, minha palávrra
de honrra. A parrtirr dagórra só nã faz quem nã querr.
Mãos ó trrabálhe!

DICIONÁRRIO
E
EXPRRESSIONÁRRIO

“Pa todes aqueles qe nã perrcebem nada sobrre a fala dos
setuvelenses ou pa todes aqueles qe gostavam de saberr
más da forrma côme falames, aqui fica uma parrte do mê
trrabalhe da faculdade da cadêrra de Comunicaçãum e Patrrimóne Literrárre sobrre o dialécte setuvelense, có teorrias
p'rrá sua orrige, parrticularridades da fonética da nossa fala, um dicionárre de palavrras e frrases tipicas.”

Teorias para a origem
Relativamente à influência de franceses no sotaque setubalense, nomeadamente no carregar dos "erres", existem
duas teorias conhecidas, e ambas do século XIX: a das invasões napoleónicas a Portugal e a teoria das fábricas conserveiras de Setúbal geridas por franceses, durante a revolução
industrial.

Influência dos fluxos migratórios
Apesar de o setubalense ser conhecido por carregar nos
"erres", este sotaque, só é praticamente notado nos setubalenses mais idosos, já que grande parte dos setubalenses mais jovens (abaixo da faixa etária dos 45 anos) não
tem esse sotaque, mas sim, vários dialectos consoante o
bairro de Setúbal, em que o indivíduo está inserido.
Enquanto o extremo oriental da cidade constituído pelo
Bairro Santos Nicolau e das Fontainhas, era habitado por
gentes vindas do norte do País, em especial da zona da
Ria de Aveiro, como a Murtosa, Ovar e Aveiro, e que normalmente vinham para pescar nos seus próprios barcos,
mas também para trabalhar nas fábricas de conservas; Por
isso a tendência natural das pessoas destes bairros,
típica5

das pessoas do norte, de utilizar sonoridades nasais quando a mesma não se justifica, como por exemplo, em palavras como peru, gente, mesa, tijela, ou quente, e que são
ditas, acentuando a sua nasalidade, por pirum, geinte,
menza,
t'jala
ou
queinte.
Já o extremo ocidental da cidade, constituído pelo Troino e
pelos bairros da freguesia da Anunciada (Viso, Fonte Nova,
Palhavã, etc.), era habitado por gentes vindas do Algarve,
para trabalhar nos cercos e nas fábricas de conservas de
peixe. Por isso a tendência dos descendentes destes bairros, fecharem as vogais, com a maior evidência do "o"
transformado em "e" no final das palavras, já que acaba
por ser comum a quase todo o Sul de Portugal, com maior
destaque para o Algarve, onde os "marafades" são o expoente
máximo.

Conclusão
As derivações que permitem depois a riqueza do "dialecto
sadino", acabam certamente por estar directamente relacionadas com a forte ligação do povo setubalense ao mar, e
à pouca instrução escolar que durante anos marcou a sociedade setubalense, e que permitia facilmente a proliferação de expressões inventadas com palavras adaptadas popularmente
às
necessidades.
A única certeza, que podemos dar como certa, é que nenhuma das teorias da origem, terá marcado, individualmente, tanto a forma de falar dos setubalenses, porque a forma
de falar à setubalense, faz a mistura dos sotaques do algarvio, do nortenho e também do francês. A partir daí, a

sua extensão a toda a população setubalense tornou-se
fácil e natural, até porque a "musicalidade" intrínseca à verbalização destas expressões, deve-se principalmente à
conjugação da grande maioria dos termos, que mais fortemente ficaram agarrados no processo da evolução deste
dialecto
sadino.

Dicionário Setubalense
A
Abafar - Roubar.
Acaçar - Verbo que significa apanhar, agarrar, acertar.
Adonde - Onde
Agente - Nós.
Alcaboz - Caboz, tipo de
peixe. Alferréca - Alforreca
Alóta - Lota
Amainar - Colher as velas da embarcação; vento a enfraquecer.
Amandar - Verbo (eu amando, tu amandas, ele amanda,
nós amandamos, vós amandais, eles amandam...).
Amanhar - Preparar o peixe para ser cozinhado ou vendido; pôr a camisa para dentro das calças.
Anhar - Não perceber uma
situação Apá - Epá.
Aparra-lápes - Apara-lápis (peixe usado para farinhas e
adubos).
Armar - Preparar as armações para apanhar pássaros;
colocar no mar, os ferros, bóias e as redes para apanhar o
peixe.

Áróles - Pessoa que usa óculos.
Arraia - Raia; azelhice.
Arrebentado - Cansado; roto;
partido. Arreia - Areia.
Arrematar - Injuriar; oferecer o último lance na licitação
do peixe.
Arrenalde - Arnaldo.
Arrepêze - Arrependido.
Atão - Então.
Atazanar - Chatear, aborrecer.
Atorrmentade - Pessoa com
problemas. Áua - Ayew (jogador do
Vitória).
Avaler - Muito.
Azête - estás safo.

B
Babuje - Baba, de aspecto viscoso.
Badalhouque - Pessoa porca.
Bálhe - Baile.
Bandêrrinha - Árbitros auxiliares do futebol ou as suas
bandeirolas.
Barque - Barco.
Barraquerre - Pessoa que gosta de armar confusão
para ser notado (barraqueiro).
Barron - Homosexual.
Basculhe - Estúpido, palhaço, parvo.
Bastantas - Muitas.
Batajol - Pedra.
Bêces - Boca.
Beciclete a motorr - Motorizada.
Begálhe - Bogalho, berlinde.

Benite - Bonito; lindo.
Berbicacho Problema. Berdoáda Pancada. Berlaitada Pancada.
Bichaninhas - Pequenos cartuchos que se incendiavam.
Binócles - Binóculos.
Bisgo - Substância pegajosa usada para apanhar
pássaros.
Bogalho - Berlinde.
Bola de catechumbe - Bola de futebol em
couro. Bote - Pequeno barco.
Brebigão - Berbigão.
Bufas de lobo - Tiras que se raspavam nas paredes no
carnaval.
Bute - Vamos.

C
Ca - Do que a; com a.
Cabe marr - Polícia marítimo.
Cabina - Compartimento do porão onde está instalado o
motor da embarcação; casa da máquina.
Caçimba - Orvalho, chuva miudinha.
Cafeterra (ou cafeteira) - Bêbado.
Cagalête - Nome dado aos nossos vizinhos de Sesimbra.
Cagaço - Susto; medo.
Cagão - Vaidoso;
sortudo. Cagorra - Que
agora.
Cagalhão da Marí'esguêlha - Promontório geológico
situado a norte da praia de Albarquel.
Cagandas - Que
grandes. Cal - Qual.

Calhásada Pedrada. Calhotas Carlos. Calotas Carlos. Calotes - Não
pagar.
Câmbra - Câmara
Municipal. Cámané - Carlos
Manuel. Caminête Autocarro.
Camone - Forasteiro, estrangeiro, turista.
Canina - o amigo mais pequeno lá do bairro.
Caparro - Corpo ou físico de alguém.
Carpa - Mergulhar como um peixe, a carpa.
Carramel - Palmelão.
Caxêrro - Caixeiro, individualista a jogar à
bola. Cê - Se.
Charro do Alto - Carapau grande.
Chibar - Contar algo a alguém;
acusar. Chôque - Choco.
Co - Do que o; com o.
Coche - Um bocado; uma
parte. Comó - Como o.
Companhêrre Amigo. Correrre Correr.

D
Da - Na.
Daquele/daquela - Naquele/naquela.
Denhum - Nenhum.
Dempé - Em pé.
Desempacharr - Não atrapalhar/facilitar.
Deslarrga-me - Larga-me.
Desmarrecade - Desmarcado.

Desmoer - Moer, fazer digestão.
Desolha - Não olhes; olha para outro
lado. Dessa/desse - Nessa/nesse.
Desta/deste - Nesta/neste.
Destemido - Corajoso, cheio de
genica. Disse - Nisso.
Diste - Nisto.
Do/da No/na.
Dromir - Verbo dormir (eu drumo, tu dromes, eles
drome, nós dromimos…).
Dum - Num.
Dumidade - De humidade.

E
Ê - Eu.
Embarrcado - Trabalhador da Marinha Mercante.
Embigue - Umbigo.
Empachada - Grávida; inchada.
Emprenhar - Engravidar.
Encharroque - Xarrôco (peixe).
Endrrogades - Drogados.
Engonhade - Tipo doente, incapaz, burro ou totó.
Engonhar - Perder tempo, passar tempo, não fazer nada.
Enquelhidas - Encolhidas.
Enterrciam-se - Torciamse. Enxógar - Enxaguar.
Enzole - Anzol.
Érem - Eram (verbo
ser). Errominas Eurominas.
Espatar – Espetar (verbo espetar).
Espelhado - Tipo de bogalho com superfície espelhada,

mas cujo revestimento deixava sempre entender a cor original do vidro.
Esquilha – Petinga (sardinha pequena).
Estalinhos - Pólvora misturada com areia envolta em papel de seda colorido usado no carnaval.
Estante - Instante.
Estiverem - Estejam (verbo estar).

F
Falquêrro - Aldrabão, mentiroso, vigarista, batoteiro.
Fatexa - Âncora.
Fantochada - Palhaçada; estupidez.
Fantoche - Palhaço; estúpido.
Fato de oleado - Vestuário feito de pano embebido em
óleo de linhaça para o impermeabilizar, é constituído por
calças e casaco com capuz.
Fega - Indivíduo que é um grande chato.
Ferrado - Concentrado; ferrado a dormir - dormir
profundamente; substância negra do choco.
Ferribote - Ferry-boat em "estrangere" ou a junção de ferro+bote = ferroebote, que evoluiu para o actual ferribote;
homossexual que gosta tanto de levar como de ir (atraca
dos dois lados).
Ferruge - Ferrugem.
Fómica - Avarento; egoísta; sovina; pessoa que passa fome para não gastar dinheiro.
Forem - Foram (verbo
ir). Fôtes - Foste.
Fusco - Pessoa de pele muito morena (de raça negra).

G
Gajinha - Namorada ou miúda.
Gajinho - Miúdo, garoto, catraio,
gaiato.
Gasoline - Embarcação de pesca (traineira mais
pequena). Gemenia - Velha muito chata e que só dizia mal
de todos; dito para insultar alguém.
Grãsinhe - Grão.

H
Home - Homem

I
Iákine - Yekini (jogador do
Vitória). Imbigue - Umbigo.
Irre - Ir.
Irrozes - Plural de Eiró, da família da enguia mas
menos encorpada.
Insse Isso. Inté Até.
Irem - Foram (verbo ir).

J
Janado - Drogado.
Janrro - Genro.
Javarde - Porco.
Javardice - Porcaria, está tudo
sujo. Jogatana - Jogo.

L
Labasqueiro - Indivíduo porco, sujo ou
imundo. Labasquice - Porcaria; sujidade;
imundice. Labrregue - Labrego.

Labutes – Setúbal, dito ao
contrário. Lagárrte – Lagarto.
Lambjinha Lambujinha. Larrilas Homosexual. Lésss Idalécio. Lestada - Uma
borla. Lójem - Loja.
Lota - Local de venda do pescado.

M
Má - Mais.
Máiongue - Meyong (jogador do Vitória).
Malembra - Me lembra.
Malta - Pessoas.
Mane - Amigo; serve para interpelar
alguém. Mánica - Máquina.
Marralhas - Último a lançar no jogo do
berlinde. Marré - Maré
Mérréis - Mil réis; usada para dizer uma quantia
monetária em escudos.
Marreque - Marreco; pessoa
enfezada. Marriconce - Homossexual.
Massacote - Manguito, besugo pequeno (peixe).
Mastrroncio - Pessoa feia ou pouco habilidosa.
Matrreques - Matraquilhos
Mazé - Mas
é. Mê - Meu.
Meia-Tona - Zona que fica entre as águas profundas e da
superfície.
Melhérr - Mulher
Merrangues - Morangos

Mérreda - Merda.
Merrcáde do Livrramente - Mercado de Setúbal
Messas - Antes de um joguinho de bola para escolhermos
os jogadores para a nossa equipa, tínhamos que "tirar
messas", em que dávamos pequenos passos, pé ante pé,
até chegar junto ao pé do outro elemento, pronunciando
"pica" ao que o outro respondia "pau". Para sermos o 1º a
escolher, tínhamos que pisar o pé do outro, acima da biqueira do ténis. Se fosse só na biqueira, gritava-se "bicas"
e teria que repetir-se.
Mestre - Responsável máximo de uma traineira.
Mete-nojo - Indivíduo desprezível; inconveniente; desmancha-prazeres.
Miga - Amigo; serve para interpelar
alguém. Mirradoirro - Miradouro
Mirrarrr - Dependendo do contexto pode significar ver ou
olhar, bem como reduzir o tamanho.
Mitrra - Pessoa que não
presta. Mocada - Pancada.
Mocas - Bogalhos grandes, que devido à força que
tinham, limpavam tudo o que aparecia à frente; está cheio
de sono; bêbado.
Murraça - Orvalho, chuva miudinha.

N
Nã - Não.
Nalguinhas - Homossexual.
Naval - Abreviação do Clube Naval
Setubalense. Nim - Nem.
Nha - Minha.
Nhêrre - Dinheiro.

O
Ó - Ou; ao.
Ógurrtes - Iogurtes.
Olho de bode - Bogalho branco, opaco com veios
coloridos.
Ome - Homem.
Orinar - Fazer o chichi.
Ostrreire - Ostreiro, viveiro de
ostras. Óspois - Depois.

P
Pa - Pela.
Paéce (ou parréce) - Parece.
Palhace - Palhaço, tipo de isco colorido com anzóis usado
para a pesca do choco nas pequenas embarcações, também utilizado como calúnia..."ganda palhace!".
Pampo - Desorientado;
parvo. Panasca Homossexual.
Panlêre (ou pandelerre) - Homossexual.
Parampo - Espécie de cigarro, mas com droga no seu
interior.
Parriga - Rapariga.
Passes (ou pásseres) Pássaros. Péis - Pés.
Pelins - Carapau pequeno (em algumas zonas chamados
jaquinzinhos).
Per - Por.
Perrdide - Perdido.
Pérré - Maré vazia ou maré
baixa. Pêxe - Peixe.

Pêxe assade - Peixe grelhado.
Picolho - Homossexual.
Pigoitas - Bogalhos pequeninos, cuja vantagem era a
velocidade, deixando bastante a desejar em termos de
força. Pintelhe - Miúdo; pêlo púbico.
Pírrela - Pílula.
Pirrelite - Pirulito, chupa-chupa;
gasosa. Pó - Para o.
Popa - Rabo, por analogia à proa do barco.
Proa - Vaidade; pedantismo; "apanhar pela proa" – dar de
caras com alguém indesejável.
Prosta – Próstata.
Pu - Pelo.
Q
Qué - O que é.
Quelha - Espécie de tubarão pequeno que estragava as
redes dos pescadores.
Quenhecem - Conhecem (verbo
conhecer). Quisso - Que isso.
Quitade - Como se disséssemos a alguém, que tem problemas na cabeça.

R
Rabeçadinhe (ou rabeçade) Rebuçado. Rájá - Gelado.
Ranhoso - Imbecil; parvalhão.
Réclames - Anúncios
publicitários.
Refugo - Coisas compradas em mercados, nos ciganos ou
em revendedores; coisas que não valem nada.
Regular - Ter poder de decisão; ter autoridade; mandar;

portar-se como deve ser; "O Zé nã regula nada, nem do
barque nem em casa".
Rinzes - Rins, órgãos do aparelho urinário.

S
Safo - Desembaraçado; lesto; ou como ironia quando se
diz "tás safo!".
Salga-te - Expressão que no fundo, quer dizer "não, não
contes comigo!"; "Salga isse!" – significa "esquece lá
isso!". Savêrro - Saveiro (embarcação de pesca).
Savezinha - Se avizinha; se
aproxima. Sê - Sei.
Seguides - penúltimo.
Seguides-seguides Antepenúltimo. Sermos (ou sêmes)
- Somos.
Sóce - Amigo; senhor;
gajo. Sóice - Sócio de um
clube.
Surrvete - Gelado de bolas ou sorvete.
Tamém T
Também. Tá de
Gêsse Tcherrt - Tshirt Té - Até.
Té ló - Despedida tradicional
setubalense. Ti - Tia.
Tirra - Tira.
Tó - António.
Tóino - António.
Tólinhas - Cabeçudo, alguém com uma grande
cabeça. Tono - António.

Tô - Estou.
Trránêrra - Traineira.
Tude – Tudo.

V
Varrêja - mosca varejeira.
Váse - insulto, normalmente associado na expressão
“vase da merrda”
Vêi - Veio (verbo vir).
Véquerrafe - Hovercraft (à uns anos a travessia do Sado
para a Troia, era feita por ferry-boats e por hovercrafts).
Vezinha - Qualquer pessoa feminina com mais idade; vizinha.
Vezinho - Vizinho.
Vidrrinhos - Tipo que usa óculos.
Vigia - Membro da tripulação de uma embarcação que se
colocava à proa, sendo incumbido de vigiar o rumo da embarcação, prevenindo a colisão com uma rocha ou barco.
Visigôdes - Habitantes do bairro do Viso.
Vita - Vitor.

X
Xárrão - Utensílio de pesca de arrasto.
Xórisse - Chouriço; mas é mais usado para chamar
alguém de palerma.

Frases e expressões
1 - Atão? Bein? - Tudo bem? - cumprimento tradicional setubalense.
2 - ‘Tá espetáquele! - Está um espectáculo!
3 - Atã miga, tude á manêrra? - Então, tudo bem contigo?
4 - As férrriazinhas forrem querrtinhas - As férias foram
curtas.
5 - Tá da horra! - Está na hora!
6 - Ata nã te lembrras que pa mostrrarr a picha du home la
de cima, tinhames que apanharr o anguele cerrte? - Então
não te lembras, que para vermos a picha do homem de lá
de cima, tínhamos que apanhar o ângulo certo? (Em relação à estátua de Bocage).
7 - Fazerr amorr do cú - Fazer sexo anal.
8 - Apá filhe da puta, a tua mãe nã te parriu, cagou-te!
9 - Palháce, tás aí a ápitarre e tá a tua melhêrr da cama
cus outrres!
10 - Um cigarrinhe? Cigarrinhe erró chóferr dus barrques
da Trróia!
11 - Serrem tantas cagente até nos enrolarrmos todos!

12 - Espeta a banderrrinha do rabo e faz daventoinha, pandelêrre!
13 - Levas cá uma aberrlaitada que vás d'esguelha cantarr
pá Marrateca!
14 - Ah! Miga qué insse? Sê apanhe o sacrrista qu'inventou
a merrda dos equipamentes secundárrios do Vitórria dávale
um parr de nalgadas. Cô-de-rosa? Ganda vase da merrda!
Deve pensarr qu'isté o Benfica.
15 - Qué insse, pá? Ê tenhe uma vivenda da lua...só falta
um prrégue!
16 - Ápá sóce... na vêje nada com estes
sapates! 17 - Tá um palmelão pa ficarr sem
burre!
18 - Parriga, gostas d'arroz de grrêle? Trrás o grrêle quê dô
-te o arroz.
19 - Tá bem, ganhátes. Leva a taça, leva a bciclete, quê
fique cas rodas.
20 - EEHH sóce! Põe-te à defesa co garrda-redes é anão!
N'ábuses!
21 - Quemerr à pata é qué d'home! Faca e garrfe? Insse é
pã menines!

22 - Apá sóce, inse assim nã vale, pá! Nã vale? Apá, Naval
é ó pé da doca!
23 - Olha, dêu-me um vagã de camarrinhas e parrti o sóce
tode.
24 - Levas uma chapada da carra c'andas vinte dias a cagárre fiambrre!
25 - Quem é o sóce que nunca terre apanháde uma caganêrra depois de comêrre uma bola com querréme do CÁQUINHAS?
26 - Haverrem de chegarrr a casa e tarr tude quêmáde e
nem o cão se salvásse!
27 - Porrca é a tua mãe canda a reçarr ca cona do alcatrrão!
28 - Haverrem erra de cair as duas pontes cas caminétes e
tude! Nem s'aprroveitava as caxas prrêtas!
29 - Levas uma das trrombas que dás 10 voltas às cuecas
sem tcarr dos elástiques!
30 - Atão, melhêrr, tárres aqui do jogue e o tê marride
ficarr em casa?
31 - O mê marride que nã se quêxe, porrque sê fosse come às outrras, no dia em qu'ele embarrcou prr'Ángola, antes de meterr os pés do barrque já tinha erra um parr de
corrnes daqui até à Trróia!

32 - Atrracarr de pôpa: Levar no rabo
33 - Tá o calorr à patada: Está muito calor!
34 - Levas um murre pús bêces caté ficas a fazêrre
dóminó pós dôs lades
35 - Ápá pinherrinhe da catôa- Maneira de chamar careca
a alguem
36 - Vá pá ré, home - quando se pede a alguém para se
chegar atrás e arranjar mais espaço
37 - Virre á corrida - quando alguém vem a correr
38 - Vai-te emborra choque que fazes a àgua negrra.
Quando alguem é indesejado
39 - Feia(o) como ó batelão da Secil - Horrível
40 - Ganda espiga : grande confusão, grande bronca
41 - Ganda caldêrrada - grande confusão, grande bronca
42 - Amandar - eu amando, tu amandas, ele amanda, nós
amandamos, vós amandais, eles amandam... sempre ouvi
dizer assim mas não aparece no dicionário....ex: Amanda a
bola prrá frrente.
43 - Jegáde à viva - estar atento

44 - Tá garruace - está frio
45 - Tá aqui um ganda cachão - a coisa está a ficar
agitada
46 - Nã alevantes cachão - deixa-te estar
quieto 47 - Ganda Batajol - Uma pedra grande
48 - Dempé—De pé
49 - Nha mãe - Minha mãe
50 - Eles errem trrinta, agente erremos só vinte nóve más
eu... Eles darr darrem mas levarrem que se fartarrem.
51 - Orra ápá soçe deves andare és esquecide quande endavam ca lata de trrês bicos - É o que a malta mais velha
diz aos 'novos ricos' com mania, a lata de 3 bicos era quando antigamente muita gente ia á sopa dos pobres e levavam normalmente uma lata grande de conserva.
52 - Algirra mete os putos na barraca que vai haverre mocada
53 - Tá ralásse - Está bom, está descansado
54 - Magálhas pó ganhas - expressão pra jogar ao
berlinde
55 - Apá Pintelhe - Apá Miúdo

56 - Cacimba, murraçar - Orvalho, chuva
miudinha
57 - Cherra à Porrtucel - Cheira mal
58 - Tá Bebd - Está Alcoolizado
59 - O Gaje é má rés - O gajo é ruim
60 - Barraquerre ( Barraqueiro) - Pessoa que arma confusão
61 - Vai andande mane! - Não me
chateies 62 - Apah ganda vase da merrda!
63 - Olha... na tarrda muito tás aqui tás ali! - Olha, vai-te
embora
64 - Já tás mazé a porr munta mantêga do pão expressão para avisar o outro que tá a abusar
65 - Na ásses mai bogas cu lume tá frraque
66 - Na t`arremes em enzole - não chateies, não sejas veneno
67 - Tens más córrnes nessa cabeça cuma saca de carracóis
68 - Jogárre aos bonecos- jogar aos matraquilhos.

69 - Deixar a boca em chau - Ficar com os lábios rebentados por comer figos ainda mal maduros.
70 - Arrebentarre as canelas
71 - Largar ferrado - envenenar
72 - Que peixe é? - o que é que se passa?
73 - Ámiga já passô a caminéte - Amigo já passou o autocarro
74 - Dá aí uma teca - Dá-me um bocado
75 - Zé o Marr tá Brráb - José o Mar está agitado
76 - Sóce, salga mas é isse… - esquece essa
ideia
77 - Áparriga ia-te po grrêl acima - Rapariga quero-te ir à
c.. (Vagina)'
78 - Nã mexas do tempo q senã inda chove
79 - O que tu querrias erra um rábe d`arraia plos enterrefolhos acima…
80 - Épa parriga já deste comer aos passes é que eu fui
ao medico da prosta nã tive tempo
81 -Ólhã, apá sóce, abe já aboca toda!

82 - Perra aí que já mamas
83 - perra aí que já bebes
84 - Apá pariga qué inse hã? Que pêxe é? Da prrusefice ou
da meia-tona? É masé da prrofundurra!!!
85 - Iste agorra tá tude perrdide, atão na vês essas raparrigas cagorra só querrem é andarr com este e aquele e tomarr a 'pírrela' (pílula) ou o que é insse...!
86 - Boa nôte minhas senhorras e mês senhorres, há aqui
um grrupo de soces que nã sã soices da Onião e tão assentados. É só pá avisarr os soces que nã são soices pa
se alevantarrem, e os soces que são soices pa se assentarrem. (Aviso de um ex presidente da União Setubalense
num dos muitos e famosos Bailes daquela instituição). Tradução: Boa Noite, minhas senhoras e meus senhores, há
aqui um grupo de pessoas que não são socios da União e
estão sentados. É só para avisar as pessoas que estão
sentadas e não são sócios para se levantarem. E as pessoas que são sócias para se sentarem.
87 - Local : Caldeira , campismo selvagem em vésperas
das festas de Troia: - Ai, ai, ai Arrenalde,.... ai Arrenalde,...
ai Arrenalde......tirra, tirrra tirrrrrra , tiiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaaaaaa, tem grrãsinhe d`arreia…
88 - À babuje - À mercê, disponível para apanhar... também com a variante "à mamuja" mais utilizada no futebol,
que advém da conjunção de "à babuje" com "à mama".

89 - Enhagórra! - Expressão que, invariavelmente,
indicaespanto, incentivo, ou simplesmente, para
espicaçar.
Fontes:
Emails Diversos
http://victor-serra.blogspot.com/
http://soldado-da-fortuna.blogspot.com/2008/10/
setubalense-com-sotaque.html
http://velhosmarretas.wordpress.com/
Fãs do Facebook do Charroque da Prrofundurra

