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RADIO: RELATO DE TRÂNSITO
Som de fundo das pás de um helicóptero com um “hiiiiiiiiiii” de
turbina lá pelo meio, mas baixinho o suficiente para se ouvir a
voz do repórter, com ruido de “telefone / rádio”.
REPÓRTER NUNO GONÇALO
Bom dia, vamos então fazer um ponto da situação
do trânsito na cidade de Lisboa. Aos ouvintes que
se dirigem para a segunda circular, muito
cuidado: um camião carregado de ovos destinados a
uma manifestação de professores capotou e deixou
a via coberta de gemada! A circulação foi
interrompida porque o piso está escorregadio e
bastante amarelado. No aeroporto da Portela, o
vôo TWA 102 aterrou há momentos na pista 03/21,
descarregando 36 passageiros nos táxis lisboetas,
que estão neste momento a levá-los para o Hotel
Roma por Cascais, Algés, Dafundo e Monsanto, com
uma voltinha por Santarém.
Quanto ao trânsito no interior de Lisboa, a
circulação faz-se com alguma fluidez, excepto na
zona entre o Campo Pequeno e o Saldanha, onde
circulam 5 camiões carregados de dinheiro que
saíram da Caixa Geral de Depósitos em direcção à
sede do BPN, na Avenida António Augusto de
Aguiar. Por isso, já sabe, evite passar por este
local. Se porventura vai começar o seu dia de
banditismo e não arranjou trabalho no BPN,
dirija-se aos camiões parados na 5 de Outubro,
pois estão bastante acessíveis para um assalto
matinal. E não se esqueça de levar a sua picareta
e talvez uma ou duas armas de fogo, pois nunca é
demais pensar na sua segurança e na dos seus.
Enfim, tudo na normalidade do costume.
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2º Momento de Trânsito
REPÓRTER NUNO GONÇALO
Viva; neste momento as equipas de limpeza já
retiraram da 2ª Circular o camião com ovos
destinado à manifestação de professores. Relembro
que este tinha capotado, espalhando os ovos sobre
a via. Infelizmente, o trânsito continua caótico,
pois ainda há pouco, outro camião, carregado de
tomates destinados à mesma manifestação,
escorregou nos ovos e também capotou. Deixamos
dois apelos aos ouvintes: evitem a 2ª circular e
por favor, parem de telefonar para o nosso número
de trânsito só para fazer piadas brejeiras com
“ovos”, “tomates” e “ministra da educação”.
No Grande Porto, a circulação continua a fazer-se
com normalidade, com relatos de alguns problemas
na Auto-Estrada do Norte, à saída de Gaia, devido
à presença na via do cadáver político de Luís
Filipe Menezes, que atrapalha um bocadinho o
trânsito, mas em geral, tem sido ignorado por
todos os condutores. Já em Lisboa, em Alcântara,
há notícias de um acidente com um contentor
carregado de Magalhães, proveniente de um navio
com destino à Venezuela, que caiu em plena 24 de
Julho, fazendo a alegria da pequenada neste
Natal. No local, podemos mesmo ver Miguel Sousa
Tavares a protestar sem sucesso, soterrado
debaixo de uma pilha de computadores.
No Iraque, o trânsito é o normal para esta hora
do dia; no Eixo Norte-Sul de Bagdad os veículos
do exército americano continuam a circular na
horizontal e por vezes, na vertical, quando
encontram uma ou outra bomba à beira da estrada.
Enfim, tudo na normalidade do costume.
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