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PARQUE CIRCO LAS VEGAS

O espetáculo

Leões; Cacareco em “Equilíbrio de bule e xícaras”; Cão amestrado;
Cabra amestrada; Cacareco e Faísca em “Magia com dados”; Ma-
gia; Cacareco e Faísca em “Mágico árabe”; Pôneis amestrados; Aves-
truz; Cesto espacial; Cacareco e Faísca em “Salto mortal com a lata
na mão”; Macaca amestrada; Laços e chicotes; Globo da Morte.

O Parque Circo Las Vegas foi visitado em 6 de junho de 2000, na
cidade de Cáceres-MT. A companhia apresentava uma característi-
ca diferenciada: conjuntamente com o circo, funcionava um núme-
ro significativo de aparelhos de parque de diversão. O público pa-
gava um ingresso único e tinha acesso aos dois ambientes. Na hora
programada, o serviço de som anunciou a paralisação dos brinque-
dos do parque para o início do espetáculo circense.

A lona do Parque Circo Las Vegas era grande, com aproximada-
mente 50 metros x 60 metros, nas cores vermelha e branca. Era um
circo oval, com cúpula. Em seu interior, como espaço de representa-
ção, havia um picadeiro de 13 metros de diâmetro. O público aco-
modava-se em cadeiras e arquibancadas, que não estavam separa-
das por cercas.
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No espetáculo, havia um predomínio de animais, amestrados ou
não. Os artistas vestiam-se luxuosamente, porém faltava-lhes a de-
vida presença cênica. A maioria deles era da família proprietária do
empreendimento. Os números eram inacabados e simples, do pon-
to de vista das técnicas circenses.

Os palhaços Cacareco e Faísca fizeram o máximo esforço sem
conseguir a retribuição do público. Faltava-lhes personagem e pre-
sença em cena. Faísca, principalmente, não conseguiu sequer escon-
der que estava improvisando na função. Ele entrou no primeiro nú-
mero do espetáculo como domador dos leões.

Cacareco

Aluisio Fidele Dias, na época com 52 anos de idade, criou o Ca-
careco quando tinha 37. Apesar da experiência, seus recursos cor-
porais e vocais deixaram a desejar. Esforçou-se sobremaneira para
fazer-se ouvir o que acabou provocando uma voz rouca e monótona.
As reprises levadas à cena eram, todas elas, paródias de números
circenses. Sua roupa predominantemente vermelha praticamente
desapareceu diante da cortina e da lona, também vermelhas.
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