
 

 

“Contos com Desencontros” 

- 1994 - 

 
Sinopse:  

Todos nós temos na nossa memória os contos da nossa infância: o Capuchinho Vermelho,              

a Bela Adormecida, a Cinderela, a Bela e o Monstro, etc. Pois bem, esta é uma história                 

em que os personagens se confundem e se brinca com todos eles sem lhes tirar o seu                 

simbolismo. 

O amor, a beleza e a bondade saem sempre vencedores da luta contra o mal. Mas                

será que os maus serão mesmo maus? E os bons? Não será que também têm as suas                 

fraquezas? 

É talvez a grande lição desta história, todos temos connosco sinais de bondade e de               

maldade que estão tão dissimulados que nem reparamos neles! 

 

Prémios: 

Festival de Outono, ATRAM, 1993: Melhor Realização Técnica, Revelação e Menções           

Honrosas. 

Festival de Outono, ATRAM, 1994: Melhor Espetáculo, Encenação, Realização Técnica          

e Revelação. 

 

Ficha Técnica: 

Texto: Sérgio Daniel 

Encenação: Verónica Costa 

Assistente de Encenação: Luísa Vinagre 

Luminotécnico: Eurico Martins 

Técnicos de Luz: Paulo Pinto e Hélder Costa 

 



 

 
 

Técnicos de Som: Litos Martins 

Figurinos: Luís Vinagre 

Guarda Roupa: Augusta Guimarães e Justina Pinto 

Cenografia: José Figueiredo 

Caracterização: Marta Carvalho 

 

 

Personagens: 

Narrador______________ N 

Rainha Mazona_________RM 

Guarda________________G 

Capuchinho de Neve____CN 

Príncipe das Flores______PF 

Anão Grande___________AG 

Anão Médio___________AM 

Anão Pequeno_________AP 

Bela Cinderela__________BC 

Príncipe Alegre_________PA 

Avô__________________AVÔ 

Irmã 1________________IR 1 

Irmã 2 _______________IR 2 

Cavalheiro_____________CAV 

Lacaio________________LAC 
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PARTE I 

ACTO I 

CENA I 

CONTEXTO: Aparece o N. 

NAR.: Eu vos saúdo Servidores da Corte (vénia). Desculpem, creio que me enganei.             

(pergunta ao público) Em que ano estamos? Oh… 1194? Ah 1994! Já?! Então, com              

licença, tenho de acertar o meu relógio do tempo. (acerta o seu relógio) Bem, a minha                

saudação tem de se adptar aos novos tempos…Portanto, (vénia novamente) eu vos            

cumprimento Cidadãos da República1 (à parte) Agora está melhor. Eu sou:  

Hermenegildo Pacodómio Artaxerxer Ulmeiro Alaúde da Fonseca. 

Muito simples, não é! 

Vim para vos anunciar (à parte) Ai daqui Del Rei! Cum mil reis! Já me perdi… (procura                 

o pergaminho no saco) Aqui tenho tudinho. (começa ler) Como dizia, vim para vos              

anunciar… (para de ler) Pois claro, era isso que eu vos ia dizer! (continua a ler) … a                  

realização de um espetáculo de teatro pelo grupo TIN.BRA. A peça chama-se “Contos             

com Desencontros” e vai ter lugar____________ às _____________. (para de ler) Aqui            

é________, não é? Então está quase a começar. Tenho de me despachar. (continua a ler)               

A história começa com uma rainha conhecida pelo título de Rainha Mazona. Trata-se de              

uma rainha horrível… 

 

CENA II 

CONTEXTO: A RM está no C. 
RM: (zangada) Horrível? Quem é que é horrível?! 

N: Como, o quê? Alguém disse horrível? 

RM: (convencida) Toda a gente sabe perfeitamente que a mais bela sou eu. 

N: (à parte) Vêem! Além de horrível é vaidosa e convencida. (para a RM) Vais me                

desculpar mas eu ainda não dei início ao espetáculo. Portanto… 
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CENA III 

CONTEXTO: A RM é empurrada pelo N para a saída E.  

N: … tens de te retirar imediatamente senão faço queixa à direção do TIN.BRA e               

deixarás de representar. (para os espetadores) Desculpem, queridos Subordinados da          

República, mas por vezes existem atores e atrizes que começam a confundir tudo, isto é,               

“fingem tão completamente que chegam a sentir a dor que deveras sentem”. Lembram-se             

do grande escritor português que disse esta frase? Exatamente, foi Fernando Pessoa. Meu             

Deus! Se eu não me despacho com isto, eu é que vou para a rua. (mudando de entoação)                  

A peça vai começar… (dá três palmas) Bolas! Enganei-me. (procura o pau no chão) Ah!               

Aqui está. (dá três pancadas no chão, o pano sobe ou aumenta a luz e ele senta-se num                  

banco que está na E do palco) 

 

ACTO II 

CENA IV 

CONTEXTO: A RM está na EM a observar-se ao espelho. 

RM: Espelho meu, espelho meu quem é mais bonita do que eu? 

N: isto vai ferver, querem ver? (aproxima-se do espelho às escondidas) De fato Rainha tu               

eras a mais bela… 

RM: (interrompendo zangada) ERA?! O que queres dizer? 

N: As tuas enteadas foram crescendo e a natureza foi-lhes dando todos os dons de beleza.                

A Capuchinho de Neve e a Bela Cinderela tornaram-se mais bonitas do que tu. 

RM: O quê? Que me dizes, incompetente? (anda para um lado e para o outro) Isto não                 

vai ficar assim. (pensativa) Ora tenho que elaborar um plano… Já sei! Primeiro trato da               

saúde da Capuchinho de Neve. Depois elimino a Bela Cinderela. Perfeito! (chama)            

Guarda! (entretanto toma uma caixa nas suas mãos)  

 

CENA V 

G: (gesticulando com a ajuda do machado) Sim senhora Rainha. 
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RM: (assusta-se. Abre a caixa) Este coração já não serve para nada. (sai uma aranha da                

caixa e a RM; atira o coração para o chão) Vais imediatamente cumprir a seguinte               

ordem: toma esta caixa e traz-me nela o coração da Capuchinho de Neve. 

G: (obediente) Sim senhora Rainha. 

RM: Desanda daqui! 

G: Sim senhora Rainha. (dá uma volta pela sala e corre para o jardim). 

 

ACTO III 

CENA VI 

CONTEXTO: A CN está entretida a conversar com um passarinho na DB. 

CN: Minha querida amiga, hoje tive um sonho. Um sonho lindo!... Queres que eu te               

conte? Sonhei que estava presa num castelo horripilante. Vivia lá uma rainha muito má              

que não me deixava sair. Então um alegre príncipe encantador, com a sua espada de prata                

desembainhada, salva-me daquela rainha má. E fomos viver para o reino de seu pai. Um               

reino onde prosperava a bondade, a justiça e a beleza. Havia flores e aves por todo o                 

lado… era maravilhoso! Só foi pena ter sido um sonho. 

 

CENA VII 

CONTEXTO: Chega o G cansado pela DA. 
G: olá menina Capuchinho de Neve. 

CN: olá! Que fazes por aqui? Costumas vir para aqui muitas vezes? Vieste à minha               

procura não foi? Como sabias o caminho? 

G: Eu…Eu… não faças tantas perguntas ao mesmo tempo senão eu confundo tudo. 

CN: desculpa, atrapalhei-te. 

G: Eu não percebi bem. Eu só percebi qualquer coisa como ”Que fazes aqui? E se eu                 

almoço aqui muitas vezes e se eu janto boi com batatinhas e arrozinho…”. Foi isso mais                

ou menos que percebi, tás a ver? 

CN: (ri-se) Não, tonto. Eu perguntei-te como vieste aqui parar? 

G: (coço na cabeça com ar pensativo) pois claro… Segui-te, fácil. 
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CN: Seguiste.me. porquê? 

G: Foi a Rainha que me mandou arrancar-… (interrompe de repente) Bem, a Rainha              

mandou ver se estava tudo bem contigo. (com ironia) Ela preocupa-se contigo. 

CN: A rainha? Bem, tenho de reconhecer que são poucas as vezes que ela se preocupa                

comigo. Mas como vês estou muito bem. Agora já podes ir. 

G: Não posso ficar qui mais um bocadinho? 

CN: Claro que podes. Mas a Rainha não irá precisar de ti? 

G: Não vai precisar mais. 

CN: Ela dispensou-te para passares a tarde comigo? 

G: Sim menina Capuchinho de Neve. 

CN: Então está bem. Mas vamos combinar uma coisa: tu não vais contar nada das minhas                

atividades à Rainha. Está combinado? 

G: Sim menina Capuchinho de Neve. 

CN: Agora se não te importas vou ver como estão as minhas flores. 

G: Sim menina Capuchinho de Neve. 

 

CENA VIII 

CONTEXTO: A CN começa a cantarolar. Segura de novo o pássaro ou a pomba.              

Continua a cantarolar. O G aproveita a sua distração e prepara-se para matar a menina,               

mas acaba poe estragar as flores com o seu machado. A CN fica assustada e grita por                 

auxílio. Aparecem os três Anões pela DA que procuram segurar no machado, fazendo             

com que o G cais para trás. O N diverte-se com a cena, aproxima-se e faz cócegas ao G, o                    

qual foge. 

CN: Muito obrigada por me terem salvo! 

AG: Ora, de nadão! 

AM: Só cumprimos o nosso dever! 

AP: Um deverzinho de nadinha! 

CN: Mas o Guarda ia-me matando a mim e às minhas flores, e vocês salvaram as nossas                 

vidas! 
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N: Pois eu também ajudei a salvar! 

CN: Eu sei. Estou-te eternamente agradecida. (manda-lhe um beijo) 

CONTEXTO: O N fica todo sensibilizado e, apaixonado, volta a sentar-se no banco com              

um ar meio sonhador. 

CN: (para ao Anões) Com esta confusão, esqueci-me de vos perguntar o nome. 

AG: Eu sou o Anão Grande. Prazerzão! 

AM: Eu sou o Anão Médio. Prazer! 

AP: Eu sou o Anão Pequeno. Prazerzinho! 

CONTEXTO: O N levanta-se lentamente. 

N: (com algum entusiasmo) E eu chamo-me Hermenegildo Pacodómio Artaxerxes          

ulmeiro Alaúde da Fonseca. Um teu servidor! 

CN: Encantada. Eu sou a Capuchinho de Neve e moro naquele palácio. 

AG: Então deves conhecer a Rainha Mazona que vive no paláciozão. 

CN: rainha Mazona? 

N: Então não conhecias o título que a Rainha ganhou em todo este reino? 

CN: (com riso nos lábios) Não, mas realmente condiz perfeitamente com a sua             

personalidade. (pensativa) Rainha Mazona. (para o AG) Conheço sim, é a minha            

madrasta. 

AP: Ai! Coitadinha da pobrezinha! 

AM: pois é. Coitada dela! 

CN: Não tenham pena de mim, eu nem presto atenção à Rainha. Bem mas agora tenho de                 

ir para o palácio aguentar aquela minha madrasta e o tolo do Guarda. 

AG: Não. 

AM: Vens morar connosco. 

AP: Assim podes fazer-nos uma companhiazinha. 

N: De fato é mais seguro ir para lá. 

CN: Bem, eu não sei?!... E a minha irmã? 

N: Nós arranjaremos maneira de tirar a tua irmã do palácio. Prometemos. 

CN: Prometem? 
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ANÕES: Prometemos. 

CN: O vosso convite é tão tentador que eu não posso recusar. 

ANÕES: Então vamos! 

CONTEXTO: Saem todos pela DA da floresta. O AP sai com a CN, o AG e o AP levam                   

os sacos. O N senta-se novamente nos eu banco na E. 

 

ACTO IV 

CENA IX 

CONTEXTO: A RM está confortavelmente sentada numa cadeira. Chega o G ao palácio             

a tremer de medo. 

RM: (levanta-se repentinamente) Então, o serviço? 

G: Bem… eu… co… co… 

RM: Isto são horas de cacarejar? 

G: É que apareceram uns anõezinhos…, isto é, uns Anões enormes! Eles vinham com              

espadas muito bem afiadas… Eram cerca de uma dúzia deles! Eu cortei as orelhas a um                

dos anõezinhos. Ao outro, arranquei-lhe os olhos… 

RM: (interrompendo desconfiada) Anãozinho é o teu cérebro! 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Seu grande incompetente! 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Não sabes fazer nada! 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Eu já te disse para parares com os “Sim senhora Rainha”!!! 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Já estou a ficar irritada!... 

G: Sim senhora Rainha. 

N: (para o público) Este Guarda é o máximo. Gosto mesmo dele! 
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RM: (tentando acalmar-se) Não me posso exaltar. Faz mal à minha pele. (tocando o seu               

rosto) Tenho de a preservar. (para o G) Vai-te embora! Desaparece da minha vista! Vou               

ter de fazer tudo sozinha. Mas como? 

 

CENA X 

CONTEXTO: Sai o G e entram as Irmãs. Estão a comer uma maçã. 

IR1: Mamã quer uma trinquinha da minha maçã? 

IR2: Ou da minha que é mais doce? 

IR1: Não é nada, a minha é que é mais doce. 

IR2: É a minha! 

CONTEXTO: De repente, a RM dá um salto de alegria. 

RM: Vocês são umas génias criaturas! 

IR1: UA! Nós? Mas porquê? 

RM: Finalmente, vou-me vingar. 

IR2: o que lhe terá dado? 

 

ACTO V 

CENA XI 

CONTEXTO: A CN está entretida a arranjar o jardim da casa dos Anões. Chega a RM                

disfarçada de vendedeira e tem um cesto com fruta. 

RM: Bom dia! 

CN: Bom dia! 

RM: Ai que bonitinha! Ofereço-lhe esta maçã deliciosa. Tome! 

CN: Muito Obrigada! Por acaso vem mesmo a calhar. 

 

CENA XII 

CONTEXTO: A RM disfarçada sai. A CN come a maçã e cai no chão. Ouvem-se as                

gargalhadas da RM. 
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N: Não! (levanta-se) Aquela vendedeira era então a Rainha Mazona! (aproxima-se da CN             

e chama) Anões! 

 

CENA XIII 

CONTEXTO: Aparecem os Anões pela DA. Ficam desesperados quando vêem a CN            

estendida no chão. Um deles saio e traz consigo uma almofada. Os outros retiram o cesto                

e aas frutas espalhadas no palco. Choram desesperadamente. 

 

CENA XIV 

CONTEXTO: Aparece um príncipe. 

PF: O que é que se passa? O que é que aconteceu? Porque estão todos a chorar? 

N: É a Capuchinho de Neve… Cremos que foi envenenada. 

PF: (assustado) está então morta? 

CONTEXTO: Ouve-se a voz da RM. 

RM: (em voz OFF) Não está morta. Está enfeitiçada! Ha! Ha! Ha! Vocês nunca saberão               

desfazer o feitiço! Ha! Ha! Ha! 

N: Temos de arranjar uma solução! 

AG: (choramingando) Sim, uma soluçãozarrão. 

AM: (com o mesmo tom) Sim, uma solução. 

AP: (o mesmo que os outros) Sim, uma soluçãozinha. 

PF: Sou o Príncipe das Flores, será que posso ajudar? 

N: Claro! O que ela mais gosta é de flores! Quem sabe… 

ANÕES: (ao mesmo temo) Sim, flores! 

PF: Deixem comigo. O reino do meu pai possui um dos jardins mais belos do mundo. Eu                 

vou lá mas volto já. Não se preocupem! (sai pela D) 

 

ACTO VI 

CENA XV 

CONTEXTO: A RM está completamente enraivecida. 
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RM: aquele Narrador de meia tijela e aquele Príncipe vaidoso estragaram tudo! Tudo foi              

completamente estragado. Eu odeio-os a todos! 

 

ACTO VII 

CENA XVI 

CONTEXTO: Todos muito tristes à volta do corpo… Chega o PF com um ramo de               

flores. Ele aproxima-se da CN. Toma a sua mão e pousa o ramo no seu colo. Nesse                 

momento ela abre os olhos e dá um espirro. Ouve-se a voz zangada da RM da E. 

CN: Oh! O que é que me aconteceu? 

N: Foste enfeitiçada pela Rainha, tua madrasta. 

CN: O quê? Quem? (para o PF) Quem és tu? 

PF: Eu sou o Príncipe das Flores e vivo no reino das Flores. 

CN: (pensativa) O Príncipe dos meus sonhos… Que fazes por aqui então? 

PF: Vim trazer-te estas flores para te salvar. Vim também porque procurava a minha              

Princesa. Finalmente encontrei-a! (apaixonado) Capuchinho de Neve aceitas casar         

comigo? 

CONTEXTO: Os Anões felizes acenam que sim e a CN observa-os divertida. 

CN: Sim, aceito. A tua bondade conquistou o meu coração. (abraça-se ao PF) 

N: (afastando-se para o seu banco) Eu já sabia que ela não era para mim. (para o                 

público) Mas que querem, nem sempre temos o que desejamos. 

CONTEXTO: Saem todos pela DB. 

 

ACTO VIII 

CENA XVII 

CONTEXTO: A Rainha anda para um lado e para outro. 

RM: Mas isto não fica assim. Dado que não consegui despachar a Capuchinho de Neve,               

vou virar-me contra a Bela Cinderela. 

N: (para o público) O que é que ela vai aprontar agora? 
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RM: Eu amaldiçoei a Bela Cinderela em pequena. Eu nunca gostei dela. Era um              

autêntico anjinho, beheu! A maldição era a seguinte: se alguma vez se picasse,             

adormeceria para sempre, sempre… Guarda! 

 

CENA XVIII 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Traz-me a Bela Cinderela aqui. 

G: Sim senhora Rainha. (e sai) 

 

CENA XIX 

CONTEXTO: A RM não se contém de contente… Pula para um lado e para o outro. 

N: A Bela Cinderela nunca se irá picar. (para o público) Não se preocupem, a Rainha                

Mazona não vai conseguir adormecer a Bela Cinderela. 

 

CENA XX 

CONTEXTO: Entra o G e a BC pela EA. 

G: Aqui está ela. 

RM: (para o G) Podes ir embora. 

G: Sim senhora Rainha. (sai) 

 

CENA XXI 

RM: Então, como tens passado Bela Cinderela? 

BC: Ando bastante triste desde o desaparecimento da minha adorada irmã. 

RM: Não te preocupes pois ela vai aparecer no dia do teu enterr… Mas, eu queria                

mostrar-te uma coisa. (aproxima-se da BC e pica-lhe na mão) 

CONTEXTO: A BC cai no chão. A RM fica feliz. 

N: (totalmente zangado, levanta-se) Danada da Rinha Mazona! Ela conseguiu! Eu           

apetecia-me… apetecia… Eu sei lá o que me apetecia fazer! 

RM: (chama) Guarda! 
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CENA XXII 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Leva este corpo para bem longe dos meus olhos. 

G: sim senhora Rainha. (arrasta o corpo e sai pela EA) 

 

ACTO IX 

CENA XXIII 

CONTEXTO: A CN está a conversar com os Anões. 

CN: (suspirando) Ah! Meu Deus! 

AM: O que é que tens? 

AP: Estás tristezinha! 

AG: É a solidão? 

CN: Sinto falta da minha irmã. Depois ando preocupada. Não percebo porquê que a              

minha madrasta quis enfeitiçar-me. Tenho medo que faça o mesmo à Bela Cinderela. 

AG: Não te aflijas, nós prometemos que vamos resolver tudão! 

AM: Vamos já busca-la! 

AP: E trazemo-la num instantinho. 

CN: Vocês fazem isso por mim! Oh muito obrigada! 

CONTEXTO: Saem os anões pela DA. 

N: Mal sabem o que vão encontrar, pobrezinhos! 

 

CENA XXIV 

CONTEXTO: A CN está mais tranquila. Aparece o PF. 

PF: Minha princesa! Deixei, por uns momentos os assuntos do reino para te ver. Como te                

sentes? 

CN: Agora estou bem melhor. 

PF: Mas já estiveste menos bem? 

CN: Sim, um pouquinho. 
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PF: (preocupado) Porquê? 

CN: É por causa da minha irmã. Tenho receio que a Rainha lhe faça algo de mal. Sinto                  

também muitas saudades dela. Eu gostaria muito que ela viesse ao nosso casamento. 

PF: Mas isso resolve-se já. Eu mando lá os meus homens e a rainha não lhes poderá fazer                  

frente. 

CN: Não é necessário, meu querido. Os Anões já foram e devem vir a caminho. 

PF: Ótimo! 

 

CENA XXV 

CONTEXTO: Chegam os Anões com a BC arrastada num lençol branco com flores. 

CN: (apavorada) Bela Cinderela!!! Oh, o que fizeram à minha irmã? 

PF: Calma Capuchinho de Neve. 

AG: Nós encontrámo-la neste estadão. 

AM: Estava na berma de um caminho. 

AP: Sozinhinha, coitadinha! 

N: (ainda só seu lugar) Que cenário mais triste. (aproxima-se do grupo) Eu talvez vos               

possa ser útil com a ajuda dos Anões. 

CN: (chorando) Hermenegildo, diz lá como é que nos podes ajudar? 

N: Reparem bem: tu foste salva pela beleza e a bondade. Talvez se juntarmos a alegria e a                  

coragem possamos salvar a Bela Cinderela. 

CN: Então também terá que haver alguém especialmente alegre e corajoso… Quem            

poderá ser? 

PF: Capuchinho de Neve, creio que tenho a solução. O meu primo é o Príncipe Alegre e                 

reúne todas as condições para salvar a tua irmã. 

N: É preciso chama-lo imediatamente! Anões, por favor, chamem o Príncipe Alegre. 

AG: É para jão! (sai) 

AM: É para já! (sai) 

AP: É para jázinho! (sai) 
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CENA XXVI 

CONTEXTO: O N volta para o seu lugar enquanto que o PF e a CN fazem companhia                 

ao corpo da BC. Entra o AP; seguido do AM.  

AP: Este Príncipe é mesmo engraçadinho. 

AM: Com a sua alegria, ela combate a tristeza. Vem aí com o Anão Grande. 

 

CENA XXVII 

CONTEXTO: Os Anões saem pela DM quando vêem que está tudo bem. 

PF: (para a CN) Bem, parece que vamos ter outro casamento! 

CN: (abraçando-se ao PF) Sim, também acho. 

N: Mas que cenário bonito! 

CONTEXTO: O PA dança com a BC e saem. O PF e a CN dançam também e saem. 

 

ACTO X 

CENA XXIX 

RM: (para o N) Tu estragas sempre tudo! Mas eu vingo-me! (dirigindo-se ao N) 

CONTEXTO: No momento em que a RM se dirige para o N, este faz parar o seu relógio                  

do tempo transformando a RM numa estátua.  

N: (para o público) Bem, vamos fazer um pequeno intervalo para ver se a Rainha               

Mazona se acalma. O que será que vai acontecer? Qual será a vingança da Rainha               

Mazona? E qual será próxima vítima? Não percam a segunda parte desta emocionante             

história. Daqui a pouco vão saber tudo… Até já! 

CONTEXTO: Fecha o pano. 

 

PARTE II 

ACTO XI 

CENA XXX 

CONTEXTO: A RM continua petrificada. Aparece o N. 
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N: Já estão todos aqui? Vamos começar a segunda parte. A Rainha Mazona disse que se                

ia vingar… Quem será a vítima? Vamos ver se ela está mais calma. 

CONTEXTO: Aproxima-se da RM e reanima-a. 

RM: Ah! Ah! Mas eu vingo-me… 

N: Já estás mais calminha? 

RM: Sim, mas o Príncipe das Flores e tu não perdem pela demora. 

N: Ah sim? E o que é que vais fazer? 

RM: Chama-o pois é com ele que me quero defrontar. 

 

CENA XXXI 

CONTEXTO: Aparece na D a CN e o PF acompanhados pelo N. 

PF: Aqui me tens. Com que então queres me pôr à prova. Porquê? 

RM: Porque se te saíres bem, deixar-te-ei a ti e à Capuchinho de Neve em paz para                 

sempre. 

CN: Tem cuidado! As suas intenções podem ser maldosas. 

PF: (para a CN) Mas teremos a paz eterna! Penso que vale a pena arriscar. 

CN: Sim, és capaz de ter razão. 

PF: (para a RM) O que é que tenho de fazer então? 

RM: Muito fácil. Cada um de nós terá de mostrar que é possuidor da maior bondade e da                  

maior beleza do mundo. 

N: E quem vai julgar isso? 

RM: Pode ser o Guarda. 

N: Não querias mais nada, manhosa! 

 

CENA XXXII 

CONTEXTO: Aparece um cavalheiro que atravessa o palco. 

N: Pst Pst, oh faz favor, vem cá! 

CAV: Quem eu? 

N: Sim senhor, vem mesmo a calhar. 
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CAV: Mas… porquê? 

N: Porque vais servir de juíz neste confronto. 

CAV: Eu? E que devo julgar? 

N: Trata-se de julgar quem é possuidor da maior beleza e bondade.  

CAV: Como? 

N: Espera aí um bocadinho. 

CONTEXTO: A RM afasta-se para a E, o CAV fica no meio parado e o N dirige-se ao                  

PF e à CN que estão a D. 

PF: Estamos perdidos! Ela sabe tantos truques e tem tantas riquezas! 

CN: Nada disso. Ela pode saber de artes mágicas e ter muitos tesouros, mas tu, Príncipe                

das Flores, possuis verdadeiramente a beleza e bondade. 

N: E aquele Cavalheiro parece-me um tipo justo. 

CN: Hermenegildo, chama os Anões por favor. 

 

CENA XXXIII 

CONTEXTO: Aparecem os Anões. 

CN: Queridos amigos, ide ao reino do Príncipe e trazei a mais bela rosa que encontrardes. 

AG: Vou num pezão e venho noutro (sai a pé cochinho). 

AM: Vou num pé e venho no outro (sai a pé cochinho). 

AP: Vou num pezinho e venho noutro (sai a pé cochinho). 

 

CENA XXXIV 

CONTEXTO: Os Anões regressam com uma flor na mão e saem. Todos se dirigem para               

o C do palco. 

N: Cavalheiro, a Rainha e o Príncipe vão mostrar o que têm de mais belo.  

RM: Vejam bem este anel. É de ouro maciço. A sua pedra é o mais brilhante dos                 

diamantes. Muitos homens morreram para o possuir. 

PF: Pois eu tenho aqui esta rosa que nasceu no canteiro mais cuidado do meu jardim.                

Tem só uma semana de vida. Muitos homens já choraram comovidos só de a ver. 
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N: Julga Cavalheiro. 

CAV: Rainha, o teu anel é muito belo, mas só traz sofrimento. A rosa do Príncipe é mais                  

bela porque traz a felicidade dos homens. 

RM: Vamos a segunda prova (chama o G para o pé de si e vai-lhe dando umas moedas                  

enquanto lhe vai fazendo aas perguntas) Querido Guarda, eu sou muito tua amiga, não              

sou? 

G: É verdade, têm razão, muito amiga, sim senhora Rainha! 

RM: Toda a gente gosta muito de mim, não é verdade. 

G: Ora, Outra verdade, sim senhor. Não há dúvida, sim senhora Rainha. 

RM: Eu sou a melhor Rainha do mundo, não sou? 

G: Apoiadíssimo, a máxima veracidade, sim senhora Rainha. 

RM: (para o CAV) Vês! 

PF: (dirige-se para a gaiola onde está um pássaro e liberta-o) Passarinho voa, há muito               

tempo que sofres aí dentro. 

N: Julga Cavalheiro. 

CAV: Como são fáceis as palavras de lisonja Rainha, sobretudo se forem compradas. A              

prova da maior bondade foi ganha pelo Príncipe, pois a liberdade é o maior bem que                

existe. 

RM: Isso não vale!” Este Cavalheiro não tem nada a ver connosco. 

N: Pois claro, por isso mesmo é que ele pode julgar. 

G: “Rainhazinha” quer fazer mais uma perguntinha? 

RM: Desaparece. 

G: Sim senhora Rainha. (sai) 

 

CENA XXXV 

RM: Mas não está tudo terminado. Também quero ajustar contas com o teu priminho. 

PF: O que é que o meu primo tem a ver connosco? 

RM: Tem muito a ver. Só ele vos poderá salvar de eu vos transformar em bichos                

viscosos. 
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CN: (dá gritos de horror) Aiii! 

CONTEXTO: O PF vai a correr para a CN. 

PF: Mas isto não é justo! 

RM: Eu sei que não. Mas quem vos disse que eu era justa? 

PF: Capuchinho tinhas razão! 

CN: Nunca pensei que fosse assim tão malvada. 

PF: (chama) Anões! 

 

CENA XXXVI 

AG: Chamou Príncipe Florão? 

AM: Estamos aqui. 

AP: Precisa de algum favorzinho? 

PF: Sim, queridos amigos. É necessário chamar o Príncipe Alegre. 

AM: Não precisa de dizer mais nada. 

 

CENA XXXVII 

COPNTEXTO: Saem os anões e voltam pouco depois com a PA todos muito divertidos.              

Os Anões sentam-se no chão. 

PA: (rindo-se) Primo! De novo! O que é que se passa? 

PF: Não vais acreditar! A Rainha pregou mais uma das suas. Está ali ansiosa. Quer               

propor-te algumas provas. 

PA: E se eu recusar? 

CN: (aflita) Transforma-nos, aos dois, em bichos viscosos para o resto da vida. 

PA: Que horror! Deixem comigo. (para a RM) Estou à tua disposição. Mas antes de tudo,                

tens de jurar sobre a tua vida que se eu vencer estas provas tu deixarás aquele casal em                  

paz e sossego. 

RM: Sim juro. Juro porque eu sei que não vais conseguir. 

PA: Isso veremos já! 
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RM: É uma única prova simples mas que eu ganho à certa. Consiste em saber qual de nós                  

os dois é o mais corajoso. 

N: E para que seja feito tudo coma sua devida lealdade precisamos do Cavalheiro.              

Cavalheiro estás de novo disposto a ajudar-nos? 

CAV: estou sim. Sempre que precisares é só chamar. 

N: Já sabes o que tens de fazer, não sabes? 

CAV: Tenho de julgar a maior coragem.  

RM: E desta vez é sem batota! 

CAV: Cara senhora, um cavalheiro nunca faz batota. 

N: Vamos começar as provas. 

 

CENA XXXVIII 

CONTEXTO: A RM chama o G e segreda-lhe algo. Este traz-lhe um caixote. 

RM: Eu Rainha maravilhosa, vou demostrar que sou possuídora da maior coragem. Vou             

saltar daquele caixote até ao chão. São vinte centímetros. Como podem ver, muito alto. 

CONTEXTO: A RM sobe ao caixote com a ajuda do G. Ela tira-se para o chão,                

estatelando-se no chão. Todos se riem inclusive o G que leva um safanão da RM. 

PA: Ah! Ah! Que graça que tu tens Rainha. Eu sim vou mostrar-te uma grande coragem. 

CONTEXTO: O PA aproxima-se e dá um beijo na RM e dá uma gargalhada alegre. Esta                

fica de boca aberta à frente da RM. A RM bate-lhe com o ceptro. 

N: Então caro Cavalheiro, como se julga esta prova. 

CAV: Ora bem, o simples facto de saltar do caixote não é de grande coragem. Mas beijar                 

o inimigo é sim um acto da maior coragem. Sim senhor, não há dúvida o Príncipe Alegre                 

é muito mais corajoso (e sai).  

CONTEXTO: Os Anões saem divertidos. 

 

CENA XXXIX 

CONTEXTO: Todas as personagens abraçam-se enquanto que fala o N.  
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N: Ah! Ah! Ah! Perdeu… Ah! Ah! Ah! Convencida! Tinha a mania que ganhava todas e,                

nem uma! Isto merece um brinde. (sai e traz consigo uma garrafa e copos) 

PA: Que boa ideia! 

PF: Façamos um brinde à nossa vitória! 

PA: (ar melancólico) E ao vosso amor! 

 

ACTO XII 

CENA XL 

RM: (enraivecida) Isto não pode ser! Não acredito! Ah mas eu ainda tenho outra na               

manga. Chegou o momento de usar a poção da minha tetravó. E contra isso, meus caros                

Príncipes, nada podeis! Ah! Ah! (chama) Guarda! 

 

CENA XLI 

G: Sim senhora Rainha. 

RM: Esta poção que aqui está é para (fala ao ouvido do G. Gritando) Entendido? 

G: Sim se… 

RM: Que ias dizer?! 

G: Nada, nada senhora. 

RM: Vai! Desaparece! 

G: sim senhora Rainha. Ui! Já disse asneira. 

 

ACTO XIII 

CENA XLII 

CONTEXTO: Estão todos entretidos a comemorar a vitória. 

PA: Vamos todos fechar os olhos e pedir um desejo! 

CONTEXTO: No momento em que todos pedem um desejo de olhos fechados e copos              

erguidos, o G deita a poção no copo do PA: Nesse momento ele cai no chão, todos o                  

rodeiam e soltam um grito de horror. Afastam-se e deixam ver a transformação do PA em                

mostro. Devido a todo esse barulho, a BC aparece. O N foge para o seu lugar. 
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CENA XLIII 

BC: Que barulho foi esse? O que é isso? (olha para o monstro e dá um grito sendo                  

amparada pela irmã) Mas quem é aquele? 

PA: (aproxima-se) Eu sou o Príncipe Alegre. 

BC: Não, não pode ser. (olha para a irmã que acena com a cabeça) O Príncipe Alegre é                  

muito mais bonito! 

CN: O aspeto exterior não tem nada a ver com o aspeto interior. 

BC: Como assim? 

PF: Há certas pessoas que sendo feias de corpo são bonitas na alma… Como o Príncipe                

Alegre, agora transformado em monstro. 

BC: Ele não é o Príncipe Alegre. 

PA: Será que não? Olha-me nos bem nos meus olhos. 

BC: Não consigo. Fazes-me impressão! 

CN: Tenta. Só uma vez. 

CONTEXTO: Vencendo a repugnância BC fixa-o nos olhos e reconhece-o. Ela abraça-o            

e afasta-se para tentar ver o efeito. Nesse momento, a BC é raptada pelo G. Ouve-se a                 

Voz da RM. O PA refaz-se com a ajuda da CN e o PF. 

RM: (em voz off) Ao menos desta vez fizeste algo de jeito.  

CONTEXTO: Ouvem-se as vozes das personagens da D que perguntam pela BC. Saem. 

 

ACTO XIV 

CENA XLIV 

CONTEXTO: RM está com as suas filhas a cochichar. Entretanto entra o G             

acompanhado da BC: 

RM: Oh! Oh! Oh! Aqui está de quem vos falei. Sabem quem ela é? 

IR 1: (cínica) É a nossa mana, Bela Cinderela. 

RM: Isso era dantes. Agora vai ser a nossa criada para todo o serviço. 

IR 1: Oh mãezinha! Que tal esfregar as escadas da cave. (para a BC) São apenas 352                 

degraus. 
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IR 2: E depois para não se cansar muito, vai lavar as94 janelas. 

RM: Tudo! Espero que tenham muito mais trabalhinho para ela. Entretenham-se! 

 

CENA XLV 

CONTEXTO: Saem as Irmãs com a BC. ARM vai observar a sua bola de cristal. 

RM: Olha que eu aqui vejo: a velhinha! A Avó das minhas enteadas! Tenho uma               

surpresa para ela! (esfrega as mãos e sai) 

 

CENA XLVI 

CONTEXTO: A Avó está perdida no castelo da RM. Entretanto os Anões preparam o              

cenário da D. O AG da frente, o AM do meio e o AP de trás. 

AVÓ: Capuchinho de Neve, Bela Cinderela, onde estão?… Eu nunca sei onde param as              

minhas netas! Vim fazer-vos uma visitinha. Coitadinhas das minhas netinhas! Desde que            

passaram a ter esta madrasta, a sua vida tornou-se um inferno. (torna a chamar)              

Capuchinho de Neve? BC? 

 

CENA XLVII 

CONTEXTO: Entram o G e a RM. Esta surpreende a Avó. 

AVÓ: ai Cruzes! Que é isso? Um ladrão? 

RM: Será que não consegues ver que sou a Rainha? 

AVÓ: Desculpa, mas tu estás cada vez mais feiota… 

RM: Feia? Eu? Vem cá que eu vou-te amarrar. 

AVÓ: Socorro! 

RM: Não vale a pena estares a gritar por socorro que ninguém te ouve. Em todo o caso 

ponho-te uma mordaça. 

AVÓ: Unt! 

RM: E agora, Capuchinho de Neve está no papo. 

CONTEXTO: A RM disfarça-se de avó com a ajuda do G. Mas o efeito é medonho. Ela 

fica mais parecida a um lobo. Desloca-se para a D. 
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ACTO XV 

CENA XLVIII 

CONTEXTO: Entra a CN. 

RM: Entra minha netinha. Ouvi dizer que te tinhas mudado para aqui. Resolvi então              

visitar-te. 

CN: Devido ao sol que está lá fora, não consigo ver-te bem. Mas pareces muito               

estranha… 

RM: (irritada) O que é que é estranho? 

CN: Não grite Avó! Acho estranhas as tuas orelhas. Estão tão grandes! 

RM: Grandes? Ah pois, como andava com falta de ouvido, estiquei-as para te ouvir              

melhor, minha netinha. 

CN: E os olhos, estão enormes! 

RM: É. Os óculos já não resultavam. Tive que fazer este tratamento. São para te ver                

melhor, minha netinha. 

CN: Ai! Mas a tua boca esta medonha! 

RM: (desistindo) Isso é para te comer melhor…! 

CN: Socorro!.. 

CONTEXTO: A RM corre atrás da CN que foge sempre. 

 

ACTO XVI 

CENA XLIX 

CONTEXTO: O G está a dormir de pé, encostado à mesa da RM. O N vai de encontro à                   

Avó presa à cadeira. 

N: A senhora não é a Avó da Capuchinho de Neve e da Bela Cinderela? 

AVÓ: Unf! UNf! 

N: (dando-se conta da mordaça) Céus! Quem lhe fez isso? 

AVÓ: Foi uma palerma que parecia um homem. 

N: Um…uma mulher muito feia? Assim? (mima a carantonha da RM) 

AVÓ: Sim, sim. 
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N: Então era a Rainha Mazona! Pois claro que era, e quer fazer mal a minha neta                 

Capuchinho de Neve! 

N: Então temos de agir depressa. Vamos ao bosque avisar os Anões. 

CONTEXTO: Sem sair de cena, o N, acompanhando a Avó, passam para o CA. 
 

ACTO XVII 

CENA L 

CONTEXTO: Entram os Anões. 

N: A Capuchinho de Neve corre perigo em vossa casa. 

AG: Anãozão grande em acção! 

AM: Anão Médio tem remédio! 

AP: Anãozinho não vai sozinho! 

ANÕES: Um, dois, três, vamos lá de vez! 

N: Vá, deixemos o coro! Vão salvar a Capuchinho de Neve! 

AVÓ: Meus meninos, vão depressa nque a minha neta precisa de vós! Eu vou tentar               

seguir-vos. 

CONTEXTO: O N vai para o seu lugar. Os Anões saem seguidos pela Avó. 

 

ACTO XVIII 

CENA LI 

CONTEXTO: A CN está a fugir da RM. Os Anões tomam os braços da RM. O AP                 

diverte-se. Chega a Avó que consola a sua neta. 

TODOS: Viva! Viva! 

 

CENA LII 

CONTEXTO: Entra o PF. 

PF: O que aconteceu? 

AVÓ: A Rainha Feiona ia comendo a Capuchinho de Neve. (vai para junto da neta). 

PF: O quê? Não posso acreditar. 
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N: Pois, foi por pouco. 

PF: Ela deve estra completamente louca! 

N: Ela não suporta a felicidade dos outros. 

CN: Vamos esquecer este episódio. 

PF: E que tal se fizéssemos aqui no bosque um baile de máscaras. Ele seria aberto a toda                  

a população. 

CN: Seria muito bom para esquecer alguns destes sofrimentos. E quem sabe se a minha               

irmã irá aparecer. 

PF: Não te preocupes, ela deve estar entretida a conversar com algum passarinho na              

floresta sobre o susto que apanhou quando viu o Príncipe Alegre transformado em             

monstro. Vamos agora pensar nos preparativos para o baile. 

AG: Nós podemos dar um ajudão! 

AM: Somos pequenos mas valentes! 

AP: E gostamos de tudo direitinho! 

CN: De facto a vossa ajuda é preciosa.  

PF: Capuchinho de Neve penso que não precisarás de mais ninguém. 

CN: Estou feliz por ter amigos como vocês. 

CONTEXTO: Os Anões arrumam o cenário. 

 

ACTO XIX 

CENA LIII 

CONTEXTO: A RM encontra o G a dormir, sentado na sua cadeira. Acorda-o e 

expulsa-o da sala. Entram as suas filhas se pegam uma à outra. A BC está a limpar o 

chão. 

IR 1: Maezinha, ouvimos dizer… 

IR 2: Que vai haver um baile de máscaras no bosque. 

IR 1: O Príncipe das Flores vai convidar… 

IR 2: Todos os amigos. 

IR 1 e IR 2: E nós queremos ir! 
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RM: Claro, com certeza. Vamos todas. 

BC: Mas eu não tenho vestido. 

CONTEXTO: Todas riem. 

RM: Quem disse eu vais ao baile? 

BC: E não vou? Eu sou amiga do Príncipe das Flores. 

IR 1: Não, não. Tu vais é ajudar-me a pentear. 

IR 2: Não, não. É a mim que ela me vai ajudar. 

RM: (levanta-se) Não senhor! Ela vai ficar para acabar o seu serviço enquanto que nós               

nos vamos preparar, sim porque nós é que vamos ser as estrelas do baile. (sai) 

CONTEXTO: As Irmãs gozam com a BC colocando-lhe fios, anéis. A RM volta para as               

chamar. 

CENA LIV 

CONTEXTO: Todas saem. A BC chora muito. O N levanta-se do seu banco comovido. 

N: (para o público) Coitadinha… Que pena me faz. Vou ajudá-la.! (aproxima-se da BC)              

Bela Cinderela precisas de te acalmar. Eu estou aqui para te ajudar. 

BC: eu sei que tens boas intenções Hermenegildo. No meu caso vai ser difícil              

ajudares-me. Eu tenho tanto serviço a fazer! 

N: Deixa isso para depois. Temos de aproveitar o facto de ninguém se encontrar no               

palácio! 

BC: Mas… Nem que eu quisesse ir ao baile não podia. Não tenho nada para vestir! 

N: Não faz mal pois eu tenho aqui um vestido. Teno a certeza que te vai servir. Ainda                  

tens aqui estes sapatos, estas joias… 

BC: Nem posso acreditar! 

N: Ei, calminha! Só podes ficar no baile até a meia-noite. E também não poderás falar                

nem mostrar o teu rosto a ninguém. Toma esta mascarilha. Despacha-te! 

BC: Oh! Porquê? 

N: Porque vai lá estar o Príncipe Alegre. 

BC: Mas eu… eu… 
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N: Nós arranjaremos, mais tarde, uma maneira de te tirar daqui. Agora, não dá tempo               

para explicações. Boa sorte! (e volta a sentar-te no seu banco satisfeito) 

BC: (reconhecida) Obrigada, Hermenegildo! 

 

ACTO XX 

CENA LV 

CENÁRIO: Jardim dos Anões. Entram primeiros os Anões. O AP abre a cortina do              

fundo. O AG traz o tronco. Entram os Príncipes, a CN, a Avó, a RM, suas filhas e seu G,                    

o CAV e o LAC. 

CONTEXTO: Todos estão bastante animados a dançar. A Avó está a divertir-se com o              

G. A RM está a observar as filhas que acabaram de arranjar companheiros. Os Anões               

divertem-se uns com os outros tentando imitar os mais velhos. Mas o PA está triste. 

PF: Que tens. Estas triste primo? 

PA: Estou sim. Eu tinha esperanças de encontrar aqui a Bela Cinderela. 

 

CENA LVI 

CONTEXTO: Nesse momento entra a BC mascarada. Ela procura o PA. 

PF: Primo, é melhor pensares em aproveitares um pouco a festa. Olha que bela donzela               

acaba de chegar! Vai lá! Dança com ela e diverte-te! 

PA: (para a BC) Concede-me esta dança? 

CONTEXTO: A BC acena com a cabeça. Daí a apouco ouve-se o sino ada meia-noite. A                

BC foge a correr e deixa cair um sapato. 

 

CENA LVII 

PA: Agarrem-na! Tenho de saber quem é! 

PF: (Tenta consola-lo) Tarde demais meu primo. Já se foi embora. 

PA: O seu perfume… Fazia-me lembrar a Bela… Deixa lá. Manda reunir todas as              

senhoras destas redondezas. Tenho aqui o seu sapato. Casarei com quem lhe servir. 
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CENA LVIII 

CONTEXTO: Sai o PA. As pessoas cochicham umas com as outras. 

RM: Meninas, vamos para o palácio. O sapato pode servir a uma de vós. 

 

CENA LIX 

CONTEXTO: Saem a RM, as filhas e o G. Atrás dele vão o Cav e o Lac. 

AVÓ: Coitado daquele mocinho! Ele ia tão pálido! 

PF: É meu primo. Ele está apaixonado pela Bela Cinderela.  

AVÓ: Pela minha beta? 

CN: Sim, Avozinha. Mas a Bela Cinderela não veio ao baile… Isto soa-me a obra da                

Rainha. 

AVÓ: Tenho a certeza que aquela bruxa levantou aquele dedo torto contra a Bela              

Cinderela. 

AG: E a Rainha Mazona teve a coragem de vir ao baile? Mas que latão! 

AM: Depois de tudo o que fez! 

AP: É de abrir a boquinha!... 

CONTEXTO: Saem os Anões pela DA. 

 

ACTO XXI 

CENA LX 

CONTEXTO: Chega o Lac cansado seguido do PA à sala da RM. Nela se encontram o                

G, a RM e as suas filhas. 

LAC: Sua Alteza: Príncipe Alegre. 

PA: Boa noite minhas senhoras! Eu vim cá… 

RM: (interrompendo) Vá, deixe ver o sapato! Filha, senta-te. 

IR 1: (mesmo estando muito apertado) Serve! Serve! (aproxima-se do PA muito            

apaixonada, atirando-lhe beijos) 

RM: Tens a certeza? 

IR 2: Eu também vou tentar. (fixa seus olhos no G) Oh cai-me do pé! (sai atrás do G) 
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CENA LXI 

RM: Oh! Não pode ser! 

PA: E a sua filha Bela Cinderela? 

RM: Está a Lav… Está no quarto. 

PA: Chame-a para experimentar este sapato. 

RM: A ela não serve. 

PA: Como sabe? Ela ainda não o calçou. (para o N) Hermenegildo, por favor, vai 

chama-la. 

N: Com certeza. 

CENA LXII 

CONTEXTO: Pouco depois, o N traz a BC. 

BC: Mandou-me chamar?» 

PA: Não te importas de calçar este sapato? 

BC: Com todo o prazer. 

CONTEXTO: A BC calça o sapato. Ele serve-o perfeitamente. 

PA: Então eras tu? 

BC: Sim, era eu que dançava contigo… 

RM: Esse simples sapato não prova nada! 

BC: Repara, tenho aqui o outro. (mostra o outro sapato) 

CONTEXTO: O LAC ajuda a despir a bata e vê-se o vestido que levou ao baile. 

PA: Oh meu amor! Finalmente tenho-te aqui nos meus braços! (abraça-se à BC) 

RM: Vão-se embora. Não têm mais nada a fazer aqui. 

N: Alto lá! Vocês vem connosco. Quero que os outros assistam a esta cena. 

CONTEXTO: Saem todos pela EA. 

 

ACTO XXII 

CENA LXIII 
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CENÁRIO: Jardim dos Anões. 

CONTEXTO: Toda a gente se encontra no jardim expeto os Anões. 

CN: Mas que grande confusão! Eu não percebo… O Príncipe Alegre estava apaixonado             

pela minha irmã, agora vai casar com qualquer uma. 

PF: Há algo de muito estranho em tudo isto. 

AVÓ: Aquela senhora bonita que dançou com o Príncipe Alegre fez-me lembrar a minha              

neta. 

PF: Não tarda a chegar o príncipe Alegre. E vamos já perceber tudo o que está a                 

acontecer. 

 

CENA LXIV 

CONTEXTO: Entra o N, a BC, a o PA que se juntam ao PF, à CN e à Avó. Finalmente                    

entram a RM, as filhas e o G. 

N: Aqui têm os pombinhos. Quanto à Rainha Mazona… Tu pensavas que eu ia deixar-te               

regressar assim, sem mais nem menos? Estás muito enganada, Rainha Mazona. Tu juraste             

sobre a tua vida que não tornarias a importunar a Capuchinho de Neve. 

PA: É verdade!| Isso aconteceu quando ela me impôs uma prova. 

N: Pois então… Quebraste uma promessa. Isso não se pode perdoar! 

CN: Hermenegildo, não sejas tão mauzinho com ela, coitadinha! 

PF: Mas ela merece uma lição. 

PA: Exatamente. É necessário demonstrar que quem vence é sempre o bem sobre o mal. 

BC: O que é que vamos fazer? 

N: Muito simples. Vamos destruir todos os vestígios de maldade. 

CONTEXTO: A RM e as suas filhas ficam assustadas. 

BC: Como assim? 

CN: O que vais fazer? 

N: Confiem em mim. (chama) Anões! 

 

CENA LXV 
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AG: Sim, Hermenegildo! 

AM: Precisas de nós? 

AP: Estamos prontinhos! 

N: Vão acompanhar-me ao palácio da Rainha Mazona. (para a RM) Vamos! Vocês as              

três e o vosso Guarda vão à nossa frente. 

CONTEXTO: Saem a RM, Irmãs e o G. 

 

CENA LXVI 

CN: Vê lá o que fazes! 

BC: Não cometas exageros, Hermenegildo! 

N: Deixem comigo! 

CONTEXTO: As personagens da D saem. Os Príncipes pela DA e as princesas             

acompanhadas pela Avó pela DM. 

 

ACTO XXIII 

CENA LXVII 

N: Ora, vocês as duas vão retirar todos esses frascos que estão em cima da mesa. Anões,                 

vocês vão mudar este ar escuro do palácio. Ponham cores mais alegres nestas paredes! Tu               

Guarda fica aí quietinho. Eu encarrego-me da Rainha Mazona. 

G: Muito quietinho? 

N: Muito quietinho. 

G: Mesmo muito quietinho? 

N: Sim, mesmo muito quietinho! 

G: Mas, mesmo, mesmo, mesmo… 

N: Quieto e calado! 

G: sim senhor Hermenegildo. 

RM: O que pensas que podes fazer contra mim? 

N: Muita coisa. Queres ver? 

RM: Tu queres medir forças comigo? Coitado de ti. 
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N: Não te vou deixar mais na expetativa. (com um tecido branco envolve a RM. Esta fica                 

em estátua) 

IR 1: O que fez À NOSSA MAEZINHA? 

N: Apenas lhe dei uma boa lição. 

IR 2: Afinal tu és pior do que ela! 

N: Não, estás enganada. Isto apenas serve de exemplo para toda a gente. Vão ver que irá                 

dar bons resultados! 

AG: Ei! Tu transformaste a mulher num estatuão! 

AM: O que é que vão dizer os outros? 

AP: Não vão ficar contentinhos! 

N: Vão chamá-los! E nós… Venham para aqui. 

 

CENA LXVIII 

CONTEXTO: O AG sai pela DA e entra com os Príncipes. Os AM e AP saem pela DM e                   

trazem as princesas e a AVÓ. 

N: Aqui têm! Esta estátua ficará neste belo jardim para lembrar o que foi a RM. Ela                 

deixará de ser estátua depois da sua história ser contada a 1 milhão e 253 pessoas. 

BC: (atónita) O quê? 

CN: Que nos dizes? 

PF: Disseste 1 milhão? 

PA: E 253 pessoas? 

N: Não se zanguem! Depois disso ela tornar-se-á uma pessoa com muita bondade. 

BC: mas 1 milhão…? 

PA: Realmente, Hermenegildo, desta vez exageraste! 

CN: Agora quem merece uma lição és tu. 

TODOS: Vamos atrás dele! 

 

CENA LXIX 
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CONTEXTO: Correm todos atrás de Hermenegildo. À medida que vão passando pela 

boca do palco, vão-se apresentando ao público e saem. A ordem é: 

1º o Narrador pela D 

2º a Avó – sai pela D 

3º os Anões – O AG sai pela E; o AM pela E; e o AP pela D 

4º a Irmã 2 (pela E) e a Irmã 1(pela D) 

5º o Cavalheiro (pela E) e o Lacaio (pela D) 
6º a Bela Cinderela (pela E) e o  Príncipe Alegre (pela D) 

7º O Príncipe das Flores (pela E) e a Capuchinho de Neve (pela D) 
 

CENA LXX 

CONTEXTO: O G tinha estado a observar a RM em estátua. Depois de todas estas               

personagens, é a vez dele se apresentar ao público, saindo pela E. Finalmente, a RM               

livra-se do pano e apresenta-se ao público. Sai pela E. Voltam todos a entres com a                

seguinte ordem: 

PELA E: CAV; IR 2; G; PF; BC; AG; RM 

PELA D: LAC; IR 1; AVÓ; CN; PA; AP; N 

CENTRO: AM  
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