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Considerações prévias: 

● Estas duas peças teatrais estão escritas para serem representadas polo alunado do 1º ciclo de 

E. Primária. Por este motivo, são obras curtinhas de temática muito lúdica e adaptada aos 

seus interesses e maneira de brincar na aula com o teatro. Tenhem, por cima de qualquer 

outra consideração, uma vontade didática. Há que indicar que as meninas e meninos destes 

níveis tenhem entre 6 e 8 anos e já há experiência de representações destas obras por parte 

de alunado rural e urbano que mostraram o seu sucesso como aplicação didática.

● Estão dirigidas ao professorado deste ciclo de Primária que tem no currículo O NATAL e 

não quer uma celebração religiosa, senão simplesmente lingüístico-cultural e não encontra 

textos teatrais que não impliquem conteúdos religiosos.

● A ortografia empregada é o galego internacional com variantes léxicas, consultadas no 

dicionário Estraviz e morfológicas, sobretudo verbais, consultadas nas Normas de AGAL, 

para poder reproduzir dum jeito mais fiel  a fala das crianças destas idades.
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EM TREM A BELÉM

Personagens:

● Tia Rosário

● Tia Sara

● Mula

● Boi

● Ovelha 1

● Ovelha 2

● Ovelha 3

● Raposo

● Perdiz

● Coelho

● Lebre

● Lagartixa

● Lobo

● Ouriço

● Porco bravo

● Pardal

● Ratinho

● Esquio

● Pulga

● Piolho

● Ferroviário 1

● Ferroviário 2

(No cenário vem-se duas pedras grandes. Detrás duma delas está agachado um raposo. Na outra 

rocha dorme uma lagartixa. Polo caminho entram a Tia Rosário puxando dum boi e uma mula e a 

Tia Sara, uma pastora, levando três ovelhas. Vão para a estação para apanhar um comboio que os 

leve a Belém).

TIA ROSÁRIO (rosnando): Já estamos no de todos os anos. Chega o Natal e recebemos a carta que 

nos pede que emprestemos os nossos animalinhos para estar no Portal de Belém.

TIA SARA (com voz doce): Não te queixes que como volvem! Todos gordinhos e cheios de fartura 

que dá glória vê-los e aqui, que inverno passariam!
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TIA ROSÁRIO: Vai-che boa! Eles de maravilha, mas eu farta de andar a pé todo o dia sem poder 

montar na mula e sem um boi que me puxe do carro. Por que sempre tenhem que pedir que os 

animais do Portal de Belém lhos levem de “A Valenzá” (ou qualquer localidade de onde sejam os 

meninos e meninas que representam a obra)? Qualquer ano dígo-lhes que não e vai ser não!

MULA: Forretas, miserável! Que nos tem nos ossos! Sempre trabalhando e nunca comendo.

BOI: Sim, estamos tão magrinhos que um ano destes não nos vão querer em Belém. Nem se nos vai

ver!

OVELHA 1ª: Que agarrada é a Tia Rosário!

OVELHA 2ª: Dá igual. Todos os anos diz o mesmo e, ao final, sempre nos deixa ir.

OVELHA 3ª: Também é o único tempo de férias que temos em todo o ano.

(Vão -se todos do cenário e o raposo sai de trás da rocha).

RAPOSO (ronhando): Claro! Os animais domésticos a passar o inverno em terras quentes e os do 

monte a apanhar gripes e catarros e, por se fosse pouco, fugir dos caçadores que estão mais mestos 

que os cogumelos no outono.

(O raposo  escoita um ruído e volve-se agachar por trás da rocha. Entra uma perdiz correndo e vai

cair, esgotada, diante dessa mesma rocha, apoiando-se contra ela para descansar).

PERDIZ (respirando forte): Uf! Senhor, senhor! Ainda bem que este caçador é dos que confunde 

uma perdiz com um cogordo; mas o cão não, sabe bem o que faz. Quase me apanha!  Ainda assim 

parece que o despistei... Uf!

(O raposo sai de trás da pedra e apanha a perdiz polo pescoço apertando-a forte).

PERDIZ: Aaaaaarf! Bruto, que me afogas!

RAPOSO (com voz de burla): Ui, que fina, desculpe se a molesto… mas é que os raposos caçamos 
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perdizes.

PERDIZ: Pois será melhor que me soltes quanto antes, porque como nos tope o cão ...

RAPOSO (soltando rapidamente a perdiz e mui assustado): Mi madrinha, que dia é hoje?

Domingo? Claro, já chegou a praga dos caçadores ao monte!

PERDIZ: Se polo menos de vez em quando pudesse fazer uma viagem de relax… porque tenho os 

nervos desfeitos!

RAPOSO (rosnando de novo): Nãoooo ! As viagens só tenhem direito a fazê-las os animalinhos da 

casa. Precisamente acabo de ver como o boi e a mula da Tia Rosário e as ovelhas da Tia Sara iam 

caminho da estação para apanhar o trem a Belém.

(Escoita-se um disparo).

RAPOSO E PERDIZ: Aaaaaaaaaiiiii, mamacinha!

(Fogem os dous correndo).

(Entram, polo outro lado do cenário, um coelho e uma lebre também correndo. Tentam agachar-se 

detrás da pedra onde dorme a lagartixa. Empurram-se e discutem).

COELHO (berrando): Eu cheguei antes!

LEBRE (mui enfadada): Egoísta! Bruto! Animaaaal!

COELHO: Cala e baixa as orelhas que ainda che vão fazer um par de lindos buracos!

LAGARTIXA (acordando e com voz de sono): Fagam o favor de falar mais baixo que assim não há 

quem durma. Estou tentando botar uma sesta. Hoje há um pouquinho de sol e eu sempre tenho tanta

friagem.… Uaaaaaaaah….! (Boceja com muito ruído).

(O coelho e a lebre olham-se com cara de não entender nada).
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LAGARTIXA: Hoje todo o mundo anda a correr, acabam de sair a escape o raposo e a perdiz. Que 

pressas!

(Volvem-se ouvir disparos).

COELHO E LEBRE: Aaaaaaaaaiiiiiii, mamacinha!

LAGARTIXA (dando um pinote do susto): Assim não há quem durma! Que bem estaria em Belém, 

quentinha no pesebre, fazendo-lhe cócegas ao pequeno!

LEBRE: Já se foram o boi, a mula e as ovelhas para lá?

LAGARTIXA: Isso dixo o raposo, que foi quem as viu. (Suspira).

(Por um lado do cenário assoma o lobo arreganhando os dentes e rugindo).

COELHO E LEBRE: Socorrooooo! Que denteeeees!

(O coelho e a lebre fogem disparados).

LOBO (deixando-se cair no chão, esgotado): Como correm estes dous! Só me deu tempo de ver-

lhes as orelhas.

(Polo outro lado do cenário entra um ouriço cacho mui devagarinho).

LOBO: O que me faltava! Aí vem essa nojenta bola de espinhos e eu com a fame que tenho...

OURIÇO (burlando-se do lobo): Bom dia, senhor lobo! Que raro velo tão cedo! Passeando depois 

do almoço, suponho?

LOBO (todo alporiçado): Claro! É que o Cola-Cao, o leite com cereais e as torradas com manteiga e

marmelada que tenho na barriga dão uma vontade de passear... Estúpida bola de espinhos!

OURIÇO (com voz mui tranquila): Não se ponha assim, senhor lobo. Eu que culpa tenho de que as 

ovelhas da Tia Sara que tanto lhe gostam já tenham marchado esta manhã no trem?
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LOBO (apenadíssimo): Ooooohhhhh! É certo, já chega o Natal; eu a morrer de fame e as ovelhas a 

passar todo o dia deitadas no pesebre, quentinhas e fartas de comer erva fresca. (Chora) E eu por 

que não podo ir também a Belém? Se no Portal falta um cãozinho e eu (dirigindo-se ao público) 

mirade, mirade que cara de bom cãozinho sei ponher...

(Volvem-se escoitar disparos).

LOBO: Aaaaaaiiiiiii!

(O lobo foge assustado e entram polo outro lado um porco bravo, um esquio, um ratinho e um 

pardal).

PORCO BRAVO (uliscando o ar): Como fede a lobo! Que medo! Só o cheiro dá-me arrepios!!!

PARDAL (mirando ao longe): Tranquilo, marchou por alá abaixo. Vai caminho da estação e.… 

como vai!

RATINHO (fazendo-se o simpático): Perderá o trem das doze... e logo não  lhe devolvem os 

quartos.

ESQUIO: Não sejas parvo. Deve andar atrás das ovelhas da Tia Sara, que não sei se sabedes que 

esta manhã foram apanhar o trem para ir a Belém.

PORCO BRAVO: Oh, não! Ale! Já chegou o Natal, as ovelhas a Belém e o lobo e mais eu no 

monte, e, o de sempre! O lobo atrás de mim todo o dia. Por que não nasceria porco da casa e assim 

estaria todo o tempo quentinho e engordando?

RATINHO: Sim, e depois afumando-te, talhadinho em anacos, por cima da lareira.

ESQUIO: Não sejas bruto que o vás traumatizar.

PORCO BRAVO: Pior do que estou já não podo estar...

RATINHO: Escoitade, parece que hoje vem outro trem.
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PARDAL: Eu já vejo o fumo da máquina.

ESQUIO: Apurade que ainda nos dá tempo de chegar.

(Saem os quatro. Entram uma pulga e um piolho).

PULGA: Que silêncio! Nem que não quedasse ninguém no monte!

PIOLHO: Era-che boa! Não o digas nem em broma!

PULGA: Pois hoje pola manhã estiveram desinfetando o boi, a mula e as ovelhas para que fossem 

bem limpinhas a Belém.

PIOLHO: Quem cho contou?

PULGA: Ninguém, fum depois ao enterro das pulgas que viviam ali, que eram as minhas primas.

PIOLHO: Pois eu não me inteirei de nada e também tinha parentes piolhos que viviam ali...

PULGA (dirigindo-se à lagartixa): Ei, senhora lagartixa, onde está todo o mundo?

LAGARTIXA: Eu, de vós, apuraria para não perder o último trem, porque todos os animais que 

passaram por aqui foram caminho da estação...

PIOLHO (desconcertado, mirando para os outros): De que está falando?

PULGA (empurrando ao piolho para marchar): Já nos inteiraremos. Corre cara a estação!

(Saem do cenário todos os animais e aparecem dous ferroviários/as despedindo a um trem).

FERROVIÁRIO 1º: E dizes que todos esses animais sacaram um bilhete para Belém...?

FERROVIÁRIO 2º: Qualquer lho negava! Como se puxo o lobo!

FERROVIÁRIO 1º: (com as mãos na cabeça) Ai, a que se vai armar este ano no Portal de Belém!

(Baixa o pano)
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AS TRÊS RAINHAS MAGAS

Personagens:

● Rei Melchior

● Rei Gaspar

● Rei Baltasar

● Rainha Melchiora

● Rainha Gaspara

● Rainha Baltasara

● Velhinho 1

● Velhinho 2

● Velhinho 3

● Velhinho 4

● Menina

● Estrela de Nadal

(As três rainhas magas e os três reis magos vão para Belém de carro. Baltasara vai conduzindo, 

Gaspar leva o mapa, Melchior vai roncando porque está dormido, Gaspara vai mareada e sustida 

por Melchiora e Baltasar não atura as ganas de mijar porque a viagem se fai muito longa. Além 

disso, Gaspar vai rosnando todo o tempo, de péssimo humor).

BALTASAR: Falta muito, Baltasara? Que eu não aturo mais!

MELCHIORA: Isso digo. Porque eu acho que a Gaspara nos vai pôr perdidos.

GASPARA: Guaaahh! (Com enjoos). Ai, que mal me sinto! Se o chego a saber, fico na casa.

MELCHIOR: (Roncando fortemente) Rooooom! Rooooom!

GASPAR: Meu Deus! Isto não há quem o ature. Desde que saímos do oásis de serviço não

parou nem  um minutinho de roncar. Não sei que pinta nesta viagem!

BALTASARA: Baltasar, seguro que ataste bem os camelos no porta-malas? Olha que se chegamos 

a Belém sem eles, vamos fazer um ridículo horroroso.
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BALTASAR: Deixa de me perguntar polos camelos, que parecemos um transporte de gado.

GASPAR: (Olhando para Melchior) Pois este, com o que ronca, sim que podia ir no porta-malas, 

que os camelos estou certo que gostavam mais de vir dentro.

GASPARA: Sim, hó, os camelos dentro! O que me faltava! Guaaaaaaaah! (Enjoando de novo).

MELCHIORA: Baltasaraaa, paraaaaa!

(Há uma freada brusca. Melchior abana violentamente, choca com Baltasar que vai diante e fai-

lhe cair a coroa. Melchior acorda de súbito).

MELCHIOR: Não me rendeu nada o caminho! Parecia tão longe Belém e, fixai-vos, a carreirinha 

de um cão...

GASPAR: Sim, anda, nomeia outro animal e já parecerá que vamos na Arca de Noé.

MELCHIOR: Que che passa, Gaspar? Estás amargado. Anda, dorme um chisquinho.

GASPAR: (Olhando para o céu) Ai, Senhor, Senhor! Que viagem! Paciência, paciência!

BALTASARA: A ver, que passou? Há que ver que viagem me estades a dar! Se o chego a saber, 

venho eu soa. Os que queiram baixar, que o fagam agora, aproveitem para estirar as pernas e que 

me deixem em paz.

BALTASAR: Baltasarinha, meu amor, não te zangues, que eu me portei bem, só que não aturo mais.

(Baixa do carro fazendo que tem vontade de urinar e sai da cena. Gaspara também baixa, 

sujeitada por Melchiora, e saem da cena).

BALTASARA: Bem! Está bem! Imos ver onde estamos, que já deve faltar pouco. A ver, Gaspar, 

ensina-me bem no mapa onde dizes que estamos.

GASPAR: Não há dúvida, segundo o mapa, estamos em Califórnia.

MELCHIOR: Meu Deus! Devo de estar sonhando, não che sabia eu que Disneylándia estivesse tão 
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perto de Belém.

BALTASARA: (Tirando o mapa das mãos aos dous). Gaspaaar, que mapa trouxeste?

GASPAR: Um que havia ali, por cima da mesa da cozinha.

MELCHIOR: E isso que daquela estavas acordado, se dormisses... Haverá que perguntar para saber 

onde estamos.

(Baixam os três do carro e vem um cartaz que põe: “A VALENÇÁ” -ou o nome de qualquer lugar 

de onde sejam as meninas e os meninos que fazem a representação-. Ao pé do cartaz estão quatro 

velhinhos, sentados a tomar o sol).

OS TRÊS: (Berrando). A VALENÇÁ!!! (ou o nome do lugar escrito anteriormente). 

VELHINHO 1ª: Sim, sim, “A Valençá”. E logo, com essas pintas, vão a uma voda a Ourense (ou 

outra cidade que esteja perto da escola das meninas ou meninos que participam na obra), ou que?

BALTASARA, GASPAR E MELCHIOR: Não hó. Nós somos os Reis Magos, que...

VELHINHO 2º: (Interrompendo-os). Que dizem? Que são os reis vagos? Pois isso sim que é 

verdade, que do lombo não lhe padecem.

OS TRÊS: Nãooo… Que somos as Suas Majestades!

VELHINHO 3º: Que dizem? Que venhem da cidade? Pois vaia jeito estranho de vestir o da capital. 

Deve ser a moda do último grito.

(Entram de novo na cena Melchiora, Gaspara e Baltasar que, como não viram os outros no carro, 

andam na procura deles, a olhar ao seu arredor.)

MELCHIORA, GASPARA E BALTASAR: Aaaaaaaai, minha mãezinha!!! Não estão por nengures 

e agora nós aqui, perdidinhas na Palestina!!!

(Os quatro velhos viram-se e olham abraiados para os outros três reis que venhem).
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VELHINHO 4º: Olha, José, venhem mais! E logo, já estaremos no tempo do entruido?

BALTASARA: Meu Deus, onde estaremos? Desculpem, os senhores sabem por onde se vai a 

Belém?

VELHINHO 2º: (Falando para os outros) Perguntam pola Belém, a de Sobrado, a que casou...

MELCHIOR: (Cansado de ouvir parvadas e perdendo a paciência) Que por onde se vai a Belém?

VELHINHO 1º: Pois não sabemos, mas se querem ir a Verim, que tem assim muito bom ambiente 

para vostedes... Há uma discoteca na que às vezes fazem festas de disfarces.

(Nesse momento, entra na cena uma miúda que vai para a escola).

MELCHIORA: Olá, rapariga. Tu podias-nos dizer se por aqui perto nasceu um menino, porque lhe 

tínhamos que dar uns presentes e não encontramos o lugar. Seica tinha que ter nascido em Belém...

MENINA: Pois eu não sei. Mas... vostedes não tenhem um mapa?

TODOS: Sim, temos, mas… (olham todos para Gaspar com caras de ferreiro).

MENINA: Aqui o que há de novo é que andou toda a noite polo céu uma estrela de rabo muito 

longo de um lado para o outro. A mestra diz que é uma estrela fugaz, porém a mim, mais que fugaz, 

parecia-me enrabechada.

GASPARA: Vaites! A estrela de Belém! Devemos de andar por perto…

(Entra a Estrela de Nadal com ar muito incomodado).

ESTRELA  DE NADAL: Perto! Perto! Se levo toda a noite a dar voltas com o Meteosat para 

localizá-los!!! Pensam vostedes que este é um bom jeito de contar uma história de Natal? Montem 

imediatamente no carro e apressurem-se que a este passo quando chegarmos ali, o rapaz já anda!

(Baixa o pano).


