
 

 

 

“Os Meninos e os Palhaços” 
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Sinopse: Uma forma de mostrar ao público mais jovem como se pode fazer teatro a partir                

do faz de conta. Toneca, Faz-Tudo e a Boneca socorrem-se do público (outros atores)              

para contar histórias simples e divertidas, ensinando a brincar alguns valores como o             

carinho pela natureza ou respeito pelo carteiro que passa a vida a dar notícias aos outros,                

e que nunca as recebe. Uma história de amor ao próximo e ao mundo que nos rodeia                 

numa linguagem que todos entendemos. 
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ACTO I 

CENA I 

(A Boneca vai entrando…) 

BONECA: (lê) “Era uma vez, num lugar longínquo, um povo que vivia muito feliz. Este               

povo, Tão simples, passava o seu dia-a-dia com extrema alegria. Bastava ver o rosto das               

crianças que traduzia uma invulgar felicidade eterna. Mas onde estava o segredo de todo              

essa paz? Uma das chaves desse segredo estava no hábito dos seus pais lerem às suas                

crianças uma história antes de se deitarem “. Aqui estou eu para vos contar uma história. 

 

CENA II 

(Entram os atores que vão representar o Faz-Tudo e o Toneca, aquele pela D, este pela                

E.) 

FAZ-TUDO e TONECA: Ai não, não! Não te vamos deixar fazer isso! 

F-T: Os espetadores estão aqui para ver uma peça de teatro. 

T: Exato. Uma peça de teatro que nós vamos representar e que se chama “Os meninos e                 

os Palhaços”, composta a partir do guião de Fausto Quintas. 

F-T: Nós vamos contar uma história através da representação que é muito mais divertido! 

T: Opá! Vamos embora, temos de acabar de nos preparar. 

F-T: E tu não podes ficar aqui. Ajuda-me, pois temos que dar inicio ao nosso espetáculo. 

B: Mas eu quero contar uma história! 

T: O que podemos fazer é atribuir-te um papel. 

B: Um papel? O que é isso? 

T: Um papel é a construção de uma determinada personagem. 

B: Sim… O que é que eu poderia construir? (pensativa) 

F-T: (para o Toneca) Não achas que ela tem cara de boneca? (observando-a) 

T: Boa ideia! (para a Boneca) Tu serás uma boneca! 

B: O que é que eu terei de fazer? 

T: Boa pergunta! 

F-T: (para o público) Os espetadores estão a ficar impacientes! 
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T: Vem connosco. Nós te daremos algumas pistas. O resto terás tu de criar. A arte do                 

teatro é mesmo essa: CRIAÇÃO! 

F-T: Vamos pois. Temos de dar início ao espetáculo. 

T e F-T: (alternadamente) Meninos e meninas, senhoras e senhores o espetáculo vai             

começar dentro de alguns minutos. Convosco o grupo Tin.Bra apresenta “Os meninos e             

os palhaços”. Até já. 

(Todos saem. A boneca está meia perdida e caba por sair com a ajuda dos futuros                

palhaços.) 

 

CENA III 

(F-T entra e procura o T.) 

F-T: “Toneca, Toneca… (procura por todos os cantos possíveis) Ah! Á sei onde possa              

estar… (procura nos bolsos e tira uma gaita. Diverte-te com ela e depois atira-a para o                

chão. Fica surpreendido quando se dá conta do público). Olá! Vocês estão aí? Que              

distraído, nem tinha reparado. Eu chamo-me Faz-Tudo (faz uma vénia). Não é preciso             

darem-se ao trabalho de se apresentarem porque os vossos nomes já não cabem nos meus               

bolsos. Vêem? (tira algumas coisas dos bolsos e deita para o chão). E ainda há mais! 

O que é que estava a fazer? (pergunta aos espetadores) Isso! Procurava o meu amigo               

Toneca. Por acaso não viram o meu amigo Toneca. Ah, não sabem quem é? Eu vou tentar                 

explicar: trata-se de um palhaço muito diferente de mim (pensativo). Na verdade, é um              

pouco vaidoso. Anda, normalmente, muito direitinho. Como é que eu hei-de dizer?            

(hesitante) É bastante elegante. É isso mesmo! Eu muitas vezes tento imitá-lo (tenta             

imitar algumas posições, mas acaba por cair). Mas a maioria das vezes não consigo. 

Meus santos palhaços! Por onde andará o Toneca? (chama outra vez e depois tenta ver as                

horas no seu relógio gigante, mas não consegue) podem dizer-me as horas, por favor? Já!               

Estou a ficar mesmo impaciente. 

 

 

 

Página 4 de 18 
 



 

 
 

CENA IV 

T: Já vou, já vou. Não precisas de gritar tantas vezes pelo meu nome (tropeça na gaita e                  

cai. Levanta-se zangado) O que é aquilo? 

F-T: Isto é… (descreve uma longa história sobre a gaita). 

T: Chega! Chega! 

(F-T apanha a gaita) 

F-T: (todo simpático) Não cumprimentas estes meninos e meninas? 

T: (com muita eloquência) Perdão. Como passaram senhoras e senhores, meninas e            

meninos? Com certeza que me desculparão esta entrada um pouco atribulada. Se não             

fosse o Faz-tudo, que na realidade DESFAZ TUDO, teria tido uma entrada digna do              

público desta plateia. Uma entrada com muita classe que condiz perfeitamente com o meu              

perfil de palhaço. 

(Entretanto o F-T imita as posições do T) 

F-T: Ouve lá Toneca, onde estavas? 

T: Estava à tua espera. 

F-T: À minha espera? Essa é boa! Quem estava à tua espera era eu. Eu estava aqui                 

mesmo. 

T: Mas eu estava à tua espera ali e tu estavas aqui. 

F-T: Tu devias estar aqui e não ali porque eu estava à tua espera aqui a não ali.                  

(dirigindo-se à plateia) Não é verdade? 

T: eu não te chamei de mentiroso. Apenas te esperava ali dentro enquanto que tu               

esperavas aqui. Percebeste? 

F-T: Ah sim, agora percevejo. 

T: Como disseste? 

F-T: Disse que sim senhor percevejo. 

T: oh Faz-Tudo “percevejo” não existe. Diz-se “percebo”. 

F-T: Que confusão! (pensativo) O verbo é “percever”, então o presente tem de ser              

“percevejo”. (para os espetadores) é ou não é assim? Perguntem lá aos vossos             

professores se não é assim: percever, percevi, percevejo. Lógico, não é? 
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T: (com paciência tenta explicar) Faz-Tudo toma atenção: não se trata do verbo percever. 

F-T: Ai não?! 

T: Não. Por isso andas tão confuso. Trata-se do verbo PERCEBER e não percever.              

Assim, diz-se “eu percebo”. 

(O F-T que tinha estado muito atento à explicação dá uma cambalhota) 

F-T: Percebi! Ufá! 

T: (batendo palmas) Isso! É percevej… (F-T bate nas costas do T) É PERCEBO. 

F-T: Mas uma coisa que eu não percebi (acentuando a palavra) foi porque me esperaste               

lá dentro? 

T: para falarmos sobre o teatro que vamos fazer. 

F-T: Vamos fazer TREATO! Ai que bom! (saltos) 

T: Oh, outra vez Faz-tudo. Agora sei como se pode resolver o problema. Espera um               

segundo que eu volto já. 

 

CENA V 

(O F-T fica na dúvida e está nervoso enquanto que o T sai.) 

F-T: Meus Santos Palhaços! Será que a minha língua de palhaço portou-se mal e disse               

alguma asneira? VÍ lá língua, se continuares a portar mal, corto-te a sobremesa! 

 

CENA VI 

(Entra o T com um cartaz no qual está escrito a palavra TEATRO.) 

T: Repara bem: lê-se TEATRO. Queres ver como os espetadores sabem dizer. Vamos lá              

ajudar o Faz-tudo a pronunciar corretamente esta palavra… 

F-T: Pronto, já sei. Os meus Santos Palhaços estão a ajudar-me. Querem ouvir? (dá uma               

cambalhota) TEATRO. 

T: Vamos fazer teatro com a ajuda dos meninos. 

F-T: Parece que vai ser divertido! Olha Toneca, que teatro vamos fazer? 

T: Vai ser surpresa para ti e para todos. 

F-T: Estou ansioso. Vamos começar! Queres então alguns meninos e meninas? 
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(T tira do bolso um bloco de notas e uma esferográfica) 

T: (decidido) Quero sete pessoas para o palco. 

F-T: Está bem! Cá vou eu à pesca! (levanta os joelhos ao correr e vai cantarolando) 

T: Leva a bonequinha para te ajudar. 

F-T: Sim, está bem. (chama pela Boneca) 

 

CENA VII 

(F-T explica à Boneca o que é preciso fazer, enquanto que o T continua a estudar com o                  

seu bloco. F-T e B vão buscar uma criança de cada vez para o palco.) 

 

T: Já vi que matemática e música é contigo. Mas agora vamos distribuir trabalho. 

(A B fica toda contente o mesmo não se verifica em relação ao F-T.) 

F-T: (meio zangado) TRABALHO? 

T: Sim. Cada um de nós vai desempenhar uma tarefa para fazermos o espetáculo. 

F-T: Significa que vou precisar de transpirar muito? (quase a choramingar) 

T: Patetinha! (ri-se) 

B: O trabalho não é apenas esforço físico, é uma atividade que nos mantém ocupados. Ou                

preferias estar aí sentado sem fazer nada? 

F-T: É delicioso ver os outros a trabalhar enquanto descansamos (riso). 

T: Faz-Tudo (severo), nem parece teu o que acabas de dizer. 

B: Através do trabalho pode-se encontrar muito prazer. O importante é que gostes daquilo              

que fazes. 

T: A Boneca tem razão. É necessário encontrar uma certa felicidade em tudo o que               

fazemos para nos sentirmos bem. 

F-T: (que tinha estado atento) Bem, vamos então começar os preparativos para o nosso              

espetáculo? 

(Uma das crianças vem buscar a B. Sentam-na no banco enquanto que os rapazes se               

afastam e fazem troça das meninas que se sentaram à volta da B. Mas, pouco a pouco, os                  
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rapazes aproximam-se para ouvir a história que a B está a contar. Toda esta cena é feita                 

através de mímica.) 

T: Sim, vamos. Aqui onde estamos, vamos fazer um jardim. 

F-T: um jardim! Ai que bom! E vai ter flores e…? 

T: Calma. Claro que tem flores. Olha, já viste algum jardim? 

F-T: Num TALCO não. 

T: Num TALCO? 

F-T: Sim, aqui onde nós estamos. 

T: (irritado) Mas aqui não é nenhum TALCO, mas sim um PALCO! Bonequinha, faz-me              

um favor, explica ao Faz-Tudo o que é um palco porque eu estou a ficar sem paciência. 

(A Boneca fica um pouco desorientada pois tinha estado fora co contexto. Levanta-se e              

vai para a E.) 

B: (hesita) … Um palco é um pozinho branquinho que se põe… 

T: não pode ser! Tenho dois trapalhões a trabalhar comigo! 

B: Acalma-te Toneca. Fiz apenas uma pequena confusão. Afinal Faz-Tudo é muito            

simples explicar mas … Um palco… por exemplo… 

T: Boneca, não precisas de te esforçar mais. (impaciente) O palco é o lugar onde nós                

estamos e o talco é que é um pó para pôr nos meninos pequeninos. 

F-T: Está bem, não precisas de gritar! (ri-se da situação o que irrita mais o Toneca) 

T: VÍ lá se te calas porque senão nunca mais começamos. Bem, como eu ia dizendo «,                 

vamos fazer aqui um jardim. (dirige-se para a D e começa a distribuir os papéis) 

(Enquanto isso f-T e a B brincam juntos, completamente distraídos) 

T: Estas meninas vão fazer de borboletas. Este vai representar o papel de carteiro. Este de                

caçador de borboletas. Tu vais fazer de jardineiro. E vocês vão representar as flores. Tu               

(para o menino) como te chamas? 

MENINO: Chamo-me_______. 

T: então tu vais ajudar o Faz-Tudo a montar o cenário, enquanto que vocês vão-se               

arranjar. 
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CENA VIII 

(Saem as crianças. O F-T e a Boneca dão-se conta do fato e vão atrás delas. A Boneca                  

pela E e o F-t pela D) 

F-T e B: O que é que eles foram, fazer? 

T: Vão-se arranjar para o espetáculo. Tu, Boneca, vai ajuda-los! 

 

CENA IX 

(A Boneca sai pela E. F-T não parece compreender nada do que se está a passar.) 

F-T: vão-se arranjar para quê? 

T: Vão-se arranjar porque vão ser atores. 

F-T: Atores, que bom! (dá saltos e, de repente, para) Mas o que são atores? 

T: Francamente Faz-tudo! Toda a gente sabe o que são atores. Bem, eu vou tentar               

explicar-te. Atores são pessoas que representam uma personagem. Pode ser um animal,            

uma pessoa ou outra coisa qualquer. Uma ator faz de conta ou imita algo. Queres               

experimentar? 

F-T: (contente) Sim, Sim. 

T: então imagina que és um macaco. Fecha os olhos e esquece que és o Faz-Tudo. 

F-T: (zangado) Isso não vale! Esquecer que sou eu, é impossível! Acabou-se! (vai para a               

D e cruza os braços) 

T: Mas se não conseguires nunca poderás fazer uma boa representação. 

F-T: pronto. Eu vou tentar. (para o menino) Olha, não te importas de me arranjar um                

balde com água? (esfrega as mãos e levanta as mangas) 

T: Para que queres um balde com água? 

F-T: Para arrefecer as minhas mãos. Pode ser que me ajude a esquecer que sou o                

Faz-Tudo. Espera… já estou a conseguir! 

(Enquanto que o menino retira o balde da cena, o F-T imita o macaco. Depois, senta-se                

no banco e come uma banana) 

T: (surpreso) Bravo! (bate palmas e pede ao público para o acompanhar) Vês, já podes               

ser ator. Mas agora temos de tratar do cenário. Vamos lá trazer o cenário! 
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F-T: É para á! Estou ansioso! 

 

CENA X 

(O que se segue é feito em alternância. Isto significa que quando estiver o F-T em cena                 

colocando um adereço, o menino deverá estar fora de cena à procura de um adereço. O                

F-T traz um canteiro e o menino traz outro. Enquanto que o F-T traz o caixote do lixo, o                   

menino vai buscar as flores, o menino arranja o lugar onde elas vão ficar. No final, o                 

menino retira-se pela D e o F-T senta-se no banco.) 

T: E gora, meninos e meninas, muita atenção. Vamos fechar os olhos e sonhar. Fechem               

todos os olhos e… já podem abrir. Este é o jardim Celeste, o jardim mais lindo do                 

mundo, o nosso jardim! 

 

CENA XI 

(T senta-se ao lado de F-T. Entra a borboleta nº1 pela D e a nº2 pela E a dançar e a                     

cantar) 

BORB: Eu fui ao jardim Celeste 

Giroflé, giroflá 

Eu fui ao jardim Celeste 

Giroflé, flé, flá 

T e F-T: O que foram lá fazer? 

Giroflé, giroflá 

O que foram lá fazer? 

Giroflé, flé, flá 

BORB: Fomos ver o jardineiro 

Giroflé, giroflá 

Fomos lá ver o jardineiro 

Giroflé, flé, flá 
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CENA XII 

(Saem as borboletas pela mesma ordem de entrada e entra o jardineiro pela E com um,                

regador, uma tesoura e uma vassoura.) 

J: Quem me chamou? 

(T e F-T levantam-se.) 

F-T: Quem é o senhor? 

J: Eu sou o jardineiro. 

F-T: Ainda bem que veio senhor carpinteiro, pois a porta lá de minha casa está a precisar                 

de um arranjo. Será que o senhor… 

T: (interrompendo) Seu pateta. Este senho não é carpinteiro, mas sim o jardineiro. 

J: Sim, o jardineiro. O homem que cuida do jardim e das flores. É uma profissão muito                 

bonita para quem gosta de flores, do seu perfume natural. Eu estou sempre em contato               

com a natureza, dou-lhe carinho. A natureza é como as pessoas, quanto mais atenção              

mais bela se torna. 

(O jardineiro vai para a D e trata do jardim. Ao passar tem o regador à frente. F-T fica                   

muito admirado com o regador que ele leva.) 

F-T: (para o T9) O que é aquilo? 

T: Aquilo é um regador e serve para regar as flores quando têm sede. 

F-T: eu também tenho sede. (tira uma garrafa de água do bolso. Oferece ao jardineiro e                

ao T que recusam. Depois de beber atira a garrafa para o chão) 

(Toneca e o jardineiro ficam indignados. As flores colocam-se de joelhos com expressões             

tristes) 

T: (levantando-se) Francamente Faz-Tudo! Reparaste no que acabaste de fazer? 

F-T: (levantando-se também) Mas o quê? Porquê que estás assim tão furioso? 

FLORES: Lixo no jardim! Lixo no jardim! 

J: (com calma, explica) o senhor Palhaço… 

F-T: (aflito) Meus Santos Palhaços, acudam pois agora vou ter de pagar uma grande              

multa! 
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J: Não se trata de pagar uma multa, senhor Faz-Tudo. De fato, talvez essa via fosse a                 

mais eficaz para melhorar o nosso planeta. Trata-se antes de procurar respeitar o que é de                

todos. A natureza merece todo o nosso respeito pois ela dá-nos vida. Portanto, não vamos               

maltratar a natureza deitando-lhe lixo. (continua o seu serviço) 

FLORES: O jardim não merece! O jardim não merece! (sentam-se) 

T: O senhor jardineiro e as flores têm razão. Então, faz um favor ao jardim: vai lá buscar                  

a garrafa e deita-a no caixote do lixo. (F-T obedece) Então, foi difícil? 

F-T: Não. E realmente o jardim fica bem mais bonito assim. 

FLORES: Bonito! Bonito! (ajoelham-se e atiram bolinhas de sabão) 

 

CENA XIII 

(T e F-T sentam-se. Entram as borboletas: nº1 pela D e a nº2 pela E e dançam. As flores                   

continuam a atirar bolinhas de sabão. Quando termina a dança, as borboletas ficam na              

DB. F-T levanta-se para apanhar uma flor do canteiro E. As flores ficam tristes. O               

jardineiro fica furioso. T levanta-se de imediato) 

T: que vais fazer Faz-Tudo? 

FLORES: Ele vai cortar uma flor! Ele vai cortar uma Flor! 

F-T: Eu queria uma flor. 

T: Tu não sabes que não se pode tirar flores dos canteiros! 

F-T: Eu não sabia. Mas eu queria apenas uma. 

T: Não, não pode tirar nenhuma. É expressamente proibido cortar flores ou pisar os              

canteiros. Já reparaste se cada pessoa quisesse tirar uma flor do jardim? O jardim ficava               

sem flores! 

J: É isso mesmo. O jardim é para as flores, assim como as casas são para as pessoas. (vai                   

buscar um letreiro e coloca-o no canteiro) 

(F-T aproxima-se do letreiro e lê-o em voz alta. Ri-se. Senta-se ao lado do T.) 
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CENA XIV 

(Entra o carteiro pela D. Dirige-se ao marco no qual coloca uma carta. Traz consigo um                

saco onde se encontram cartas que vai distribuir.) 

C: Bom dia/Boa Tarde senhor Toneca. 

T: Bom dia/ Boa tarde senhor carteiro. Tenho correio? 

C: Como disse? 

T: (mais alto) Tenho correio? 

C: Como sempre senhor Toneca. (entrega-lhe uma carta) 

T: Como tem passado? 

C: Não, hoje não vou almoçar/ jantar assado, não. 

T: eu perguntei-lhe (mais alto e aproximando o rosto) como tem passado? 

C: Ah isso! Pois o costume, senhor Toneca. Confesso-lhe que hoje estou bastante             

cansado. 

T: Sente-se aqui um bocadinho. 

C: Sim, sim tem razão, bem precisava de um carrinho. Mas sabe que os Correios, como                

toda a gente hoje, andam em crise. 

T: Pois sim. Mas (alto) sente-se aqui e converse connosco. 

C: Muito obrigado. Não vou poder ficar muito tempo. (senta-se) Outras pessoas esperam             

o carteiro. 

T: Sim. O senhor é conhecido de todos! 

C: Tem razão. No mundo não faltam tolos! Muitas vezes, uma simples carta pode tornar               

uma pessoa tola, sabe. Quando vem assim uma notícia de arrombar! 

T: O que eu dizia (alto), o senhor Carteiro é conhecido de toda a gente! 

C: Lá isso é verdade. Sou conhecido como aquele que traz as novidades: umas boas,               

outras más. Entrego por dia milhares de cartas. E quando chegam as épocas de férias               

como as de Natal, da Páscoa e as férias grandes, o volume aumenta. Há sobretudo postais.                

(com tristeza) O pior é o final do dia. No final do dia, quando todo as cartas foram                  

entregues, raramente tenho uma para mim. Na verdade, fico cansado após um dia de              

caminhada à chuva e ao sol que não posso escrever cartas a ninguém e principalmente nas                
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épocas de férias. (olha para o relógio e levanta-se) Bem, vou ter que vos deixar e                

continuar o meu trabalho. Então adeus senhor Toneca. 

T: Adeus. (começa a ler a sua carta) 

(O carteiro cumprimenta o jardineiro e entrega-lhe uma carta. Este fica todo feliz e lê-la               

e comenta com as flores, através da mímica, as notícias felizes. Entretanto entra a              

Boneca que vai buscar uma carta ao marco. Depois vai ter com as flores e mostra-lhes a                 

sua carta. Fica no lado D das flores enquanto que o Jardineiro permanece na E. O                

Carteiro dirige-se às borboletas e faz o mesmo, sempre com lentidão. Imediatamente,            

elas trocam impressões através da mímica. Finalmente, o Carteiro sai. F-T tinha estado             

a observar, com tristeza, todos esses movimentos do Carteiro e as reações dos que              

recebiam as cartas. Acompanha com o olhar a saída do carteiro.) 

 

CENA XV 

(F-T levanta-se e dirige-se a cada um dos “leitores” e observa-os com tristeza. Todos              

estão ocupados a lerem as suas cartas e não prestam atenção ao F-T. Volta a sentar-se                

ao lado do T.) 

 

CENA XVI 

(As borboletas saem devagar. Depois o Jardineiro e a Boneca. Esta ajuda-o a levar o               

regador.) 

F-T: O Carteiro nunca foi à minha casa. 

T: Se nunca foi à tua casa é porque nunca recebeste uma carta. 

F-T: (muito triste) Pois não. 

T: Porque estás triste? 

F-T: Eu queria receber uma carta. 

T: Então, dado que tens muito mais tempo que o senhor Carteiro, podes escrever para um                

amigo que é para ele te responder. 

F-T: Está bem. Mas, para quem hei-de escrever? (pensativo e, de repente…) Já sei! Já               

sei! 
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T: Então para quem vais escrever? (levantando-se) 

F-T: Para o meu melhor amigo. 

T: E quem é o teu melhor amigo? 

F-T: Tu não sabes? 

T: Não, não sei. 

F-T: O meu melhor amigo chama-se… 

T: Chama-se… 

F-T: Chama-se Toneca!!! (corre a abraçá-lo) 

T: Agora tive uma ideia. E se nós escrevêssemos um postal ao senhor Carteiro? 

F-T: (sem gostar da sugestão) Para quê se ele disse que não podia responder porque               

estava sempre muito ocupado. 

T: (muito sério) Faz-tudo, nós devemos saber dar sem esperar nada em troca. Já              

imaginaste na alegria do senhor Carteiro ao receber um postal só para si? 

F-T: De certeza que ficará tão contente quanto eu no dia em que receber a minha                

primeira carta! 

(As flores, que até aqui tinham estado muito atentas ao que se estava a passar, querem                

dar a sua opinião.) 

F1: Isso mesmo! 

F2: Muito bem! 

F3: Isso mesmo! 

T: Agora aceitas escrever comigo uma carta ao senhor Carteiro? 

F-T: Conta comigo para todos os meses lhe escrevermos uma! (abraça o T) 

(As flores batem palmas e proclamam BRAVO. Os palhaços saem pela E) 

 

CENA XVII 

(Entra uma das borboletas pela E muito aflita, e pela D o Caçador de Borboletas que vai                 

atrás dela. Entretanto, pela D, entra outra borboleta que auxilia a sua amiga. As flores               

estão assustadas e procuram esconder-se. Os palhaços entram pela E. Tentam           
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compreender o que se passa. Quando se dão conta da situação, F-T apita e manda parar                

o Caçador) 

F-T: Quem é o senhor? 

CB: Eu sou um colecionador de borboletas. 

T: pois bem senhor, aqui não pode caçar borboletas. Este jardim é público e as borboletas                

são o seu encanto. 

CB: E a minha coleção? (retira do seu saco um quadro onde está exposta a sua coleção)                 

Vêem! Só me falta esta para a completar: a bonitus-borboletus que anda algures por aí. 

(F-T reconforta as flores) 

T: (pensativo) Pois bem. O que podemos permitir é que tire fotografias às borboletas. 

F-T: (acariciando a borboleta) Muito bem. Coitadinha da borboleta. 

CB: É uma ideia interessante. O problema é que não tenho máquina. 

T: Eu arranjo-lhe uma. Faz-Tudo vai buscar aquela máquina fotográfica que o meu avô              

me deu. É já um pouco antiga mas tira fotografias muito boas. Aqui tem. 

(F-T deita a coleção ao caixote do lixo) 

CB: (hesita um pouco mas acaba por colocar no lixo o apanhador de borboletas e fica                

com a máquina) Muito obrigado. Vou já experimentá-la. 

T: Faz-Tudo traz as borboletas pois este amigo quer fotografá-las. 

(As borboletas têm medo e tentam fugir.) 

T: Não fugam amigas borboletas. Este senhor não vos vai fazer mal. 

F-T: Ele quer apenas tirar umas fotografias. 

 

CENA XVIII 

(Todos se concentram na DM expeto as flores. Estas saem pela E e trazem consigo o                

Jardineiro e a Boneca. Uma das flores bate nas costas do Fotógrafo e indica-lhe que elas                

também querem ser fotogradas. Antes de sair, o fotógrafo tira uma foto ao público) 

F: Muito obrigado e até qualquer dia. 
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CENA XIX 

F-T e T: Até qualquer dia. E não se esqueça que as borboletas são de todos nós! 

BORBS: Obrigada amigos. 

B1: (para o público) Sem borboletas o jardim fica triste. 

BORBS: Adeus! (dão uma volta pelo palco) 

(A B1 leva consigo as flores pela D. A B2 sai pela E com a Boneca e o Jardineiro) 

 

CENA XX 

T: Faz-Tudo chegamos ao fim da nossa história… 

F-T: Não estás a esquecer algo? 

T: Não, é claro que não. Esquecer-me?! Eu?! 

F-T: Não tem importância. (para o público) Esperem aí meninos e meninas, senhores e              

senhoras porque o espetáculo ainda não terminou! (arrasta o T para fora de cena pela D) 

T: De certeza que ele está confundido. Por favor, caros espetadores, não esperem.             

Acabou e podem mesmo ir embora. 

 

CENA XXI 

(Entra o T pela E e o F-T pela D. atrás dele vêm as flores seguidas de Fotógrafo,                  

enquanto que pela D aparecem a Boneca, as borboletas e o Jardineiro. Forma-se um              

“U” e canta-se. No final da canção, cada ator retira um adereço de cena dançando.) 

 

Canção: 

Deixem as flores no jardim 

Elas são de todos nós 

Deixem os bichos voar 

Ouçam bem a nossa voz 

 

Queremos um mundo melhor 

Sem crianças a sofrer 
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Queremos brincar e sorrir 

Assim é que vou viver 

 

Hoje é dia de pensar 

O que vai ser amanhã 

Ouçam a voz das crianças 

Que muito ajuda dará 

 

Sede alegres e felizes 

Agi segundo o coração  

Dai todo o vosso amor 

E cantai esta canção! 

 

 

 Em 1993 - Estreia a sua primeira peça Os Meninos e os Palhaços, uma adaptação do  

guião de Fausto Quintas, e concorre ao Festival da Primavera organizado pela            

ARTAM.  
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