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Personagens   
Branca de Neve (Branca)  

RP do Castelo (RP)  

Canções por   
• Amor a Portugal (Ennio Morricone / Dulce Pontes e Carlos 

Vargas) - Branca de Neve 
• Mira – me Miguel (Tradicional da Região do Norte) – 3º 

ano 
• Rema Rema (Tradicional da Região Autónoma dos Açores) 

– 4º ano 
• Manjerico revira a folha – (Tradicional da Região do 

Centro) – 3º ano 
• Lisboa não sejas Francesa (Raul Ferrão- Região de Lisboa) 

– 1º e 2º anos 
• Vai-t’ embora Passarinho (Tradicional da Região do 

Algarve) – 3º ano 
• Chama Rita Chama Chama (Tradicional da Região 

Autónoma da Madeira) – 4º ano 
• Era bonitinha (Tradicional da Região do Alentejo) - 1º e 2º 

anos 
• Chula da livração (Paco Bandeira) – Todos 

 

Instrumentação  
Banda convidada (Guitarra, Contrabaixo, Percussão e Clarinete) 

Vozes pelas crianças 
Metalofones – 3º ano 

Percussão corporal – 1º/2º/4º anos 
Cornetas feitas por kazoos (Toni e António 2º ano) 
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Cenário   
  
Palco simples com as crianças dispostas num estrado em meia lua, 
sentadas.   
As crianças estão juntas mas separadas por grupos de trabalho (1º 
ano e 2º ano/ 3º ano/ 4º ano) e devem se levantar e acompanhar o seu 
Rei (cantando e tocando a sua música) quando este entra em cena a 
simbolizar a Corte do mesmo.    

Figurinos  
  

Capas dos reis feitas para o evento  
Disfarces dos reis – que as crianças tenham  

Letras para os reis   
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Acto 1  

A preparação    

A Branca de Neve está em cena com a Relações Públicas do castelo. O cenário 

representa o salão do castelo.   

A Branca está sentada em frente ao computador e a RP ao lado dela. 

 Branca – Não acredito! Tinhas razão! Os anões não se falam... 
declararam guerra uns aos outros e construíram os seus 
reinos...7 anões, 7 regiões, 7 reinos... só me faltava esta para 
me preocupar! O grande reino de Portugal dividido em 7, estão 
todos a pedir independência das diferentes Regiões pelo 
Facebook! Não dá para acreditar!   

 

 RP – pois ... a fama subiu-lhes à cabeça! Ficaram famosos, 
entraram em filmes, livros, A branca de neve e os 7 anões  (tom 

irónico) nem falaram de mim...eu sou a má... pois mas se não 
fosse eu, quem eram eles? Quem eras tu?  

 

 Branca – oh bruxa, menos... tu eras má, já não és, estás 
reformada da maldade, ficaste sem fundo de desemprego 
quando conquistei o castelo então dei-te um emprego, agora és 
a relações publicas do castelo e o passado não interessa, não 
venhas com essas conversas... Agora isto dos anões fazerem os 
seus reinos e separarem o reino de  Portugal é terrível, sabes 
que a culpa é tua não sabes?  

 

 RP – Minha? Mas que eu fiz?  
 

  

 Branca –  sim... quando eras má lançaste um feitiço para  que 
os anões se afastassem e consequentemente se  zangassem, mas 
como na altura estávamos sempre juntos  não teve nenhum 
efeito mas entretanto ficámos famosos  tivémos de estar mais 
separados para conseguirmos ir a todas as estreias de filmes, 
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lançamentos de livros, sessões de autográfos, essas coisas... 
deixámos de estar tanto tempo juntos e o teu feitiço teve efeito, 
agora diz-me como vais desfazer isto...  

 

 RP – Eu não sei do que falas e mesmo que soubesse devo  te 
dizer que gosto mais de ve-los separados e zangados do que 
sempre amiguinhos, agarradinhos, contentinhos...  

-------------------------------------------------------------------------- 

AS CRIANÇAS QUE ESTÃO FORA DE CENA 
RESPONDEM COM: “AHHH” 

-------------------------------------------------------------------------- 

 Branca – Bruxa, estou a ver que temos de fazer mais terapia lá 
no psicologo que a tua maldade está a voltar...  

 

 RP – Pronto pronto, acho que me lembrei desse feitiço mas não 
há nada a fazer, a única forma de quebra-lo é juntando-os de 
modo a se verem todos ao mesmo tempo, assim quebram o 
feitiço, mas zangados como estão diria que não há nada a 
fazer...  

------------------------------------------------------------------------- 

AS CRIANÇAS QUE ESTÃO FORA DE CENA 
RESPONDEM COM: “NÃO!!!” 

-------------------------------------------------------------------------- 

Branca - Tenho de fazer algo... tenho de conseguir a Paz do 
reino, para bem de Portugal, tenho de faze-los lembrar que 
somos diferentes mas que juntos somos melhores e mais 
completos, pois a diferença das nossas Regiões são a riqueza do 
País! Não podem dividir Portugal! Não permitirei!   

Branca levanta-se empolgada e começa a cantar um excerto de “ Amor a Portugal” : 

O dia há de nascer  
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Rasgar a escuridão   

Fazer o sonho amanhecer  

Ao som da canção ... e então...   

Um dia há de se ouvir  
O cântico final  

Porque afinal falta cumprir  

O Amor a Portugal  

O Amor a Portugal   

 

Branca – já sei! Vou organizar um baile e convida-los a todos!   

-------------------------------------------------------------------------- 

AS CRIANÇAS QUE ESTÃO FORA DE CENA 
RESPONDEM COM: “BOA IDEIA!!!” 

-------------------------------------------------------------------------- 

RP – E como vais convencê-los a virem todos ao mesmo baile? 
Isso é impossível!   

 

Branca –  não é não! Podemos organizar um baile de máscaras 
assim quando chegarem ao baile não se vão reconhecer 
imediatamente, e só quando estiverem todos presentes 
anunciarei o propósito do baile!  

Vou já anunciar no Facebook! Vamos preparar tudo!!!!  

-------------------------------------------------------------------------- 

AS CRIANÇAS QUE ESTÃO FORA DE CENA 
RESPONDEM COM: “BOA!!” 

-------------------------------------------------------------------------- 

A Branca e a RP saem de cena e a banda faz um pequeno separador musical citando o 

tema final – chula da livração (em jeito de bom presságio).  
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Acto 2 

A festa  

  

São colocados acessórios no cenário com temática de festa.A Branca entra em cena já 

com máscara a falar com a RP e posiciona-se numa cadeira ao canto do cenário, que 

simboliza o trono.  

 Branca - Que nervos! Achas que virão? E se não                                                                                  
 vier ninguém?  

 

   RP - se não vier ninguém mais fica... aqueles bolos têm cá um  
  aspecto e sabes que tem ali uma bancada do Santini...ai o  
  gelado de côco...  

 

Branca – que conversa Bruxa... mas temos um problema! como 
vou reconhece-los se vêm disfarçados?  

 

RP – esqueces que sou a relações públicas do castelo? Portanto 
quando os convidados  dão entrada eu verifico se estão na lista 
de convidados... dahhhh e depois venho te dizer quem são!   

Além disso no convite tinhas pedido para virem disfarçados 
mas para trazerem algo da sua terra como identidade e assim 
reconhecíamos de onde vinham, claro que só nós vamos 
perceber de onde vêm já que as regiões não se comunicam e 
portanto não se reconhecem...  

 

Branca – ah isso é perfeito! Assim não se reconhecem antes da 
revelação do propósito do baile! Boa!  

  
Soa uma corneta, a RP posiciona-se no centro do cenário e anuncia o primeiro 

convidado:  

  RP – Caros convidados temos a honra de receber no baile o  
  GUERREIRO !  
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Começa a canção “Mira-me Miguel” interpretada pelas crianças do  3º ano. 
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A RP dirige-se à Branca.  

 

 RP – Percebeste quem era Branca?   

              Branca – Sim, era alguém do Norte! Quem era?  
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         RP – Era o Rei anão do Norte!  

 Branca – Perfeito! Está a funcionar....  
Soa a corneta, a RP vai à outra ponta do palco como se estivesse a receber 

informações e dirige-se ao centro do palco.   

   RP – Caros mascarados, temos mais um convidado! Recebam 
  com carinho o _______!  
 Começa a canção “Rema Rema” interpretada pelas crianças do 4º ano.  
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RP dirige-se à Branca.  

  

 RP – É o rei dos Açores.  
  
 Branca – Claro que é, eu reconheço a cultura do meu País, 
 sabes?  Coisa que não reconheces pois nunca saíste deste castelo 
 enquanto  foste rainha... enfim... está tudo a correr muito bem e 
 ainda não me reconheceram! Melhor não se reconheceram! Vai 
 bruxa, às tantas tem mais reis na fila!  
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  RP – Já estás a abusar... vais me pagar horas extraordinários 
  que isto é um abuso para a minha voz, estes anúncios...  
  
A RP dirige-se à porta e de seguida dirige-se ao centro do palco. Soa a corneta.  

   

  RP – Vem aí o CIENTISTA!  
 
Começa a canção “Manjerico” interpretada pelas crianças do 3º ano.  
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RP ainda na porta dirige-se ao centro novamente para anunciar novo convidado. Soa 

a corneta.  

 RP – Chegou a hora de recebermos O NINJA!  
  
Começa a música “ Lisboa não sejas Francesa” interpretada pelas crianças do 1º e 2º 

ano.  

  
Lisboa Não Sejas Francesa – Região Lisboa  
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Raul Ferrão  
 
Não namores os franceses  
Menina, Lisboa,  
Portugal é meigo às vezes  
Mas certas coisas não perdoa  
Vê-te bem no espelho  
Desse honrado velho  
Que o seu belo exemplo atrai  
Vai, segue o seu leal conselho  
Não dês desgostos ao teu pai  
  
Lisboa não sejas francesa  
Com toda a certeza  
Não vais ser feliz  
Lisboa, que ideia daninha  
Vaidosa, alfacinha,  
Casar com Paris  
Lisboa, tens cá namorados  
Que dizem, coitados,  
Com as almas na voz  
Lisboa, não sejas francesa  
Tu és portuguesa  
Tu és só pra nós  
  
Soa a corneta. RP dirige-se à Branca. Prepara-se para falar quando a RP fala 

primeiro.  

 

 Branca – Que bom! Chegou alguém da Região Centro e de  
 Lisboa, eram os reis?  

 
 RP – Eram sim senhora!  
  
 Branca – que bom! só faltam as Regiões do Algarve e do  
    Arquipélago da Madeira, está tudo a correr como planeado!  
  
      RP – Vou à porta, sinto que estão a chegar mais convidados  
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Soa a trompeta. RP dirige-se à porta e de seguida ao centro.  

 
 RP – Meninos e meninas, vamos receber o ESQUELETO!  
  
Começa a canção “ Passarinho vai – t’embora” interpretada pelas crianças do 3º ano.  
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Branca dirige-se à RP que está na porta.  

 

 Branca – É o rei do Algarve?  

  

  RP – sim ...  
  

  Branca – Já estão quase todos!   
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     RP –pois suponho que o teu plano está a funcionar...   
Corneta toca.   

 RP – É o rei da Madeira (para a Branca). Já o vou anunciar. 

  
A branca dirige-se ao trono e a RP dirige-se ao centro.  

  
 RP – Amigos recebam com amor o Sr. Agente!  
  
Começa a canção “Chama Rita” interpretada pelas crianças do 4º ano. 
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RP – Atenção que está a chegar ao baile o CAPITÃO! 

 

Começa a canção “Era bonitinha” interpretada pelas crianças do 1º e 2º 

anos. 
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A Branca dirige-se à RP rapidamente. 

 

 Branca – Era alguém do Alentejo! De certeza! Era o rei anão? 
 
 RP – Estás com sorte! (a olhar para o papel que tem na mão) Era 
 mesmo o rei do Alentejo. 
 
 Branca – Já estão todos, chegou a hora de quebrar o feitiço, 
 espero bem que funcione...  
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Acto 3  
A Revelação  

  
A Branca dirige-se ao Centro com a RP do seu lado e prepara-se para o discurso final.  

 

        Branca – Caros convidados sejam bem vindos ao meu baile!   
(crianças sentadas manifesta-se com : “Mas quem é?!”)  

   Este baile tinha um propósito: a união de Portugal! Somos  
  todos  diferentes mas juntos somos fortes e melhores. Cada 
  Região trouxe esta noite algo único... meus queridos reis, tirem 
  as máscaras por favor e venham até mim (Branca tira o  

  chapéu)  
  

TODOS -  Tia Branca!  

Branca - Sim sou eu, a vossa branca de neve, vocês estão sobre 
o efeito de um velho feitiço da bruxa, separados começaram a 
se odiar cada vez mais mas agora que estão juntos vão quebrar 
o feitiço, é só darem as mãos e lembrarem da vossa amizade!   

Quando começaram os posts de zangas percebi que algo estava 
mal, estive a consultar e a rever os filmes que fizeram sobre nós 
e lembrei do feitiço que esta desgraçada da bruxa lançou há 
muito tempo... quando era má, agora é a Relações Públicas do 
castelo...  

  
Os reis retiram as máscaras. E vão murmurando  uns com os outros até darem um 

grande abraço.  

  
A música final entra como fundo: 

  
  

Branca - Resultou! O feitiço está quebrado e tudo voltou ao 
normal! Temos as 7 regiões como um todo que é Portugal e não 
cada uma por si!  
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  RP – Pois, mas com tanta riqueza eu podia comandar essas 
  regiões e lá viver ...  
  
  Branca – Nem pensar! Ficas aqui, que aqui tenho te por baixo 
  de  olho ...  
 
Enquanto canta, a Branca vai retirando as capas dos reis, destapando as letras que 

têm na roupa, cada um tem uma letra de PORTUGAL e a branca tem a última (L) no 

vestido. 

 
Chula da livração   
Paco Bandeira  
  
Anda comigo  
Vem ver a minha terra chão antigo  
Este povo que canta livremente  
A minha gente  
Gente do vira  
Da chula do malhão e do bailinho  
Do fandango do fado e do corridinho  
E ninguém vira  
  
Vem ver de novo  
A malta que se agiganta  
No trabalho quando luta e quando canta  
O nosso povo  
A voz que anima  
O grito de quem trabalha  
Os ferrinhos o adufe e a guitarra  
A concertina  
  
Lá lá ....................  
  
Do sul ao norte  
Da ilha da madeira a trás-os-montes 
Ouvi gente cantar com a mesma graça  
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A nossa raça  
O nosso canto  
É feito de alegrias e cansaço  
É por isso que vos deixo o meu abraço  
Em cada canto  
  
Vem ver de novo  
A malta que se agiganta  
No trabalho quando luta e quando canta  
O nosso povo  
A voz que anima  
O grito de quem trabalha  
Os ferrinhos o adufe e a guitarra  
A concertina  
 
La la la... 
  
  
  RP – E viveram felizes para sempre ... ou não ...  
  
  

*** FIM *** 


