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1.  

 
AMBOS 
Meninos e meninas, sejam bem-vindos ao teatrão-ão-ão! Façam o favor 
de desligar os – [O TELEFONE TOCA] Estou? Olá. Agora não posso, 
estou aqui no tea – 
 
URSO 
– trão! Teatrão!  
 
RAPOSA 
Desliga. Eu depois ligo. Desliga. Eu depois ligo. Ah, é para fazer o 
espectáculo na televisão? Ah, mas nós agora estamos no Teatrão. Um bei 
– [O URSO DESLIGA.] Desculpem, é o nosso agente, Monsieur Le Coq.  
 
URSO 
E…  
 
RAPOSA 
Não tem descanso.  
 
URSO 
E…  
 
AMBOS 
– desliguem os leitores de – [URSO ABANA O CAPACETE]  
 
RAPOSA 
– estão aqui as pessoas – começou o espectáculo!  



 
AMBOS 
As extraordinárias aventuras do urso – [RUGIDO DO URSO] – polar e 
da raposa do deserto!  
 
RAPOSA 
Era uma vez a raposa do deserto que fugira de Marrocos porque naquele 
país o calor era tanto que não havia nada para comer e atravessou o 
estreito de Gibraltar passando fome a viagem inteira no pára lamas de um 
Mercedes muito velhinho conduzido por um turista muito fino e quando 
chegada ao Alentejo pensava que ia comer mas fazia mais calor que no 
Saara e não teve outro remédio senão rumar para norte onde pensou que 
haveria mais comida.  
 
URSO 
Era uma vez – urso polar – dormir a sesta – barriga cheia – urso polar – 
acordar esfomeado – Portugal – placa de gelo desprendida – calote do 
Árctico – placa de gelo desprendida – Portugal – urso polar – comer 
sardinhas em lata – calor – um belo dia – urso polar – neve – serra da 
estrela – urso polar pensou – interior – mais frio.  
 
RAPOSA 
E o urso hibernou! O melhor é começarmos a contar as extraordinárias 
aventuras do urso polar – [RUGIDO DO URSO]  
 
URSO 
– e da raposa do deserto!  
 
AMBOS 
Vitória, vitória, começou a história!  
 



2.  

 
LE COQ 
Cocoró-có! Cocoró-có-có! Ninguém acorda… Já está o sol a nascer e 
ninguém se levanta. Cocoró-có! Eu aqui a vigiar as capoeiras uma noite 
inteira… Anda aí uma pilha-galinhas… Durmo com um olho aberto e 
outro fechado… Mas mesmo assim… Cocoró-có! Cocoró-có-có! Toca a 
levantar! Oh, mon dieux! Como querem apanhar os pilha-galinhas deste 
país se dormem até ao meio-dia? Que maçada. Cocoró-có-có! Que 
saudades de Paris, dos teatros… 
 
ZECA POEIRA 
O raio do galo não se cala!... Qualquer dia faço um arroz de crista de 
galo! [PROCURA AS GALINHAS] Pita… Pita… Zulmira! Cócó! 
Alzira!... Ó Maria… Não viste as minhas galinhas?  
 
DONA MARIA 
Eu não! Eu não vi nada!  
 
ZECA POEIRA 
Estranho…  
 
DONA MARIA 
Se calhar deixaste a cancela aberta!  
 
ZECA POEIRA 
Há trinta anos que eu cuido de galinhas nesta terra e nunca deixei a 
cancela aberta nem um só dia! Deve andar aí uma raposa nas 
redondezas…  
 
DONA MARIA 
Ó homem, aqui já não raposas desde o tempo das nossas avós! Foi mas 
foi o urso!  
 
ZECA POEIRA 
Qual urso?  
 
DONA MARIA 
O urso polar. Foi mais foi. 
 
ZECA POEIRA 
Só se foi o urso polar da tua panela onde ontem fizeste arroz de cabidela 
que bem me cheirou. Coitadinhas das galinhas…  
 
DONA MARIA 
O que é que tu queres dizer com isso?  
 
ZECA POEIRA 
Onde é que já se ouviu falar de ursos no vale das flores?  



 
DONA MARIA 
Mas tu não vês as notícias? É muito ignorante…  
 
ZECA POEIRA 
A televisão? Aquilo faz mal à vista.  
 
DONA MARIA 
Vai buscar a antena, anda, vai. Deitas-te com as galinhas, depois não 
sabes o que acontece no país. Vais ver que foi mas foi o urso! 
 
ZECA POEIRA 
Está bom assim?  
 
DONA MARIA 
Mais à esquerda… Mais à direita… Assim! Não! Para trás! Isso… Tá 
bom, não mexe mais.  
  



3.  

 
TV RUSSA  
As autoridades dinamarquesas continuam em busca do último urso polar 
da Gronelândia, desaparecido desde há umas semanas. Devido ao imenso 
calor que se faz sentir naquela parte do globo, a enorme placa de gelo 
onde o urso estava a descansar desprendeu-se da calote polar, dando 
origem a um gigantesco icebergue. O urso, que os cientistas chamam 
Nanook, estava a meio da sua hibernação anual, uma espécie de preguiça 
em que fazem tudo mais devagar para não gastar muita energia. Nanook, 
conhecido por ser pacífico e distraído, não deve ter percebido quando o 
icebergue se desprendeu. – [CORTE.]  
 
BBC PORTUGAL  
Nanook, o Urso Polar, foi finalmente avistado ontem, perto da Islândia, 
num pequeno icebergue que terá vindo a derreter aos poucos, desde que 
se descolou do Árctico. Através de cálculos por satélite, os cientistas 
afirmam que, a este ritmo, a placa de gelo derreterá de vez mais ou 
menos entre a Figueira da Foz e Buarcos. O urso polar é o maior 
predador terrestre que existe. – [CORTE.]  
 
FOX NEWS  
Nanook, the last polar bear alive was known for – [CORTE.]  
 
TV TUGA  
Um navio português da pesca do bacalhau avistou ontem um urso polar 
que andava à deriva, numa minúscula placa de gelo, perto de Viana do 
Castelo. Em declarações ao nosso repórter, o comandante do navio 
afirmou não ter salvo o urso com medo que ele comesse todo o bacalhau 
que tinha sido pescado. “Não podia arriscar que os portugueses só 
tivessem peru à mesa da ceia de natal, em vez do tradicional bacalhau”, 
disse o comandante. A Marinha portuguesa está de sobreaviso. – 
[CORTE.]  
 
TV ITALIANA  
Nanuco, l'ultimo orso polare, piagenva tutti i giorni, tristíssimo d'essere 
lontano di su mamma. Giuseppe Michele Alessandro della Napolitana, 
nostro scienziato en Gronelandia, su amico, ricorda momenti di felicitá 
ensieme, nell'igloo della spedizione scientifica italiana, con una lacrima 
furtiva. – [ENTRA ‘UNA FURTIVA LACRIMA’ DE DONIZETTI]  
------------ 



4.  
 

Urso aparece procura comida assusta os cães e vai atrás do barulho das 

galinhas. a raposa aparece assusta-se com os cães esconde-se e vai atrás 

das galinhas. quando a fox desaparece o urso a aparece até que se 

encontram costas com costas e o urso perseque a raposa, esta finge-se 

morta, mas o urso faz-lhe cocegás com uma cana ela desmancha e 

quando o urso a vai comer...  
 
URSO       
Foca!  
 
RAPOSA      
Não sou foca, sou uma raposa!  
 
URSO       
Foca – comida.   
 

Raposa finge-se de doente, tosse enquanto o urso a agarra, ela limpa-se 

ao lenço, vê a febre e o urso deixa-a.  
 
URSO  
Foca doente não presta.  
 
RAPOSA  
Eu não sou uma foca! Fanak, Fanak, uma raposa do deserto! Nunca leste 
«O Principezinho»? 
 
URSO  
Foca estragada.  
 
RAPOSA  
Salta-pocinhas, Zorra, Volpe, Renard! Fox!   
 
URSO 
Fox? 
 
RAPOSA 
Fox! Ra-po-sa! Vim de Marrocos, no Norte de África. Lá já não havia 
nada para comer e ouvi dizer que aqui havia muitas galinhas, que 
punham muitos ovos, que havia muita comida.  
 
URSO  
Comida!  
 
RAPOSA  
Tens fome, né? Eu também…  
 
URSO  



Fome – fome.  
 
RAPOSA  
Tu não és daqui, pois não?...  
 
URSO  
Fome – calor – sede – sono.  
 
RAPOSA  
Já te tinha ouvido ao longe. Não sabes fazer menos barulho? Assim ainda 
te apanham, e depois a mim! 
 
URSO  
Comida.  
 
RAPOSA  
Sozinho, sem ninguém, com fome…  
 
URSO  
Focas.  
 
RAPOSA  
Fox! Não me vais comer! Como é que te chamas? O meu nome é Fana… 
Fox! Tu…? 
 
URSO  
Nanuk!  
 
RAPOSA  
Nanuk? 
 
URSO  
Nanu…  
 
RAPOSA  
E vens de onde?  
 
URSO  
Do mar.  
 
RAPOSA  
E vais para onde?  
 
URSO  
Para a neve. Serra da Estrela. 
 
RAPOSA  
Ui – já não há neve lá. Como é a neve? 
 



URSO  
Fresquinha… Fofinha… Cai do céu… E o deserto? 
 
RAPOSA  
É grande, quente… e tem muitas estrelas…   
 
URSO 
A neve também tem estrelas… 
 
RAPOSA 
Estás triste?... Olha. [FAZ O NÚMERO DE APARECER E 
DESAPARECER.] Vou ajudar-te.  
 
URSO  
Hã?!  
 
RAPOSA  
Vou ajudar-te a matar a fome. É assim que se fazem os amigos, convida-
se para jantar. No deserto temos de ser uns para os outros. Diz lá como é 
que são as focas, que eu nunca vi nenhuma.  
 
URSO  
Gordinhas, tenrinhas, fresquinhas... salgadas!  
 
RAPOSA  
Ah, isso só no oceanário… mas é muito longe… morrias, antes de chegar 
lá. E peixe? Se gostas de Urso come foca, foca come peixe, urso come 
peixe. As traseiras dos restaurantes são perigosas. O rio Mondego já não 
tem peixe… Nas cantinas não deixam entrar ursos. Já sei! Temos de 
pedir aos vizinhos. Olha, a dona Maria tem sempre comida pronta… de 
certeza que ela te dá peixe. Mas tens de ser um urso fofinho.  
 
URSO  
Eu sou muito fofinho!  
 

Urso amarra a raposa ela liberta-se.  
 
RAPOSA  
Urso calminho. Anda! Vamos! Foca! Vamos…  
 
URSO  
Foca! Foca-foca-foca-foca!!  
 
RAPOSA  
Aqui! Casa da Dona Maria: segue, segue, segue. vira à direita. Pára. 
Desce a rua. Muro. Pára. Sobe.. Salta.  
 
URSO   
Ca-tra-pum!!  



 
RAPOSA       
Ca-tra-pum, não! Cães. Chiu. Abre o portão. Rasteja. Rua número três, 
porta número cinco. Dona Maria. Bate à porta.  
 
URSO  
Foca!  
 
RAPOSA  
Calma. Salmão… Rua número quatro, porta número dez. Menina Isabel. 
Ai que ursinho tão querido… Obrigado, mamã!!  
 
URSO  
Focaaaaaaaa!  
 
RAPOSA  
Calma. Bacalhau… Rua número sete, porta número vinte. Major Alverca. 
Devagarinho. Patinhas de caranguejo… Petinga…? Carapau...? Foca. Vai 
ursinho, eu fico a tomar conta do igloo.  
 



5.  
 

Urso segue o caminho que a fox lhe indicou e chega ao bairro, bate à 

porta da DO'A MARIA.   

 
DONA MARIA 
Quem será a esta hora? Olha o urso da televisão! Dá cá um beijinho.  
 
URSO  
Fofinho!  
 
D.MARIA  
Queres comer alguma coisinha?  
 
URSO  
Foca!  
 
DONA MARIA 
Foca? Ai filho, olha, tenho umas moelinhas…  
 
URSO  
Salmão!  
 
DONA MARIA 
Salmão não tenho! Mas tenho umas moelas de galinha… de comer e 
chorar por mais… Se tivesses vindo ontem tinha arroz de cabidela. E 
uma canjinha, queres?  
 
URSO  
Moelas não! Salmão!!  
 
DONA MARIA 
Salmão é muito caro, filho! Ainda se fosse peixe frito!  
 
URSO  
SALMÃO! SALMÃO!  
 
DONA MARIA 
Olha o pobre e mal-agradecido!! Anda cá que eu dou-te o salmão…  
 
URSO  
SALMÃO! SALMÃO!  
 
DONA MARIA 
Toma! Toma!  
 

URSO  
Ai ai ai! Salmão não! Salmão não!!  
 



 

DO'A MARIA desaparece, ouve-se as galinhas enquanto a fox passa 

pelo galinheiro. urso dirige-se para a casa da ME'I'A ISABEL.  

  
URSO  
Bacalhau! Ai, pastéis de Bacalhau não é nada mau, e bacalhau com natas 
é de lamber as patas, e bacalhau à Brás ai como satisfaz e bacalhau com 
broa isso sim é coisa boa e bacalhau à Gomes de Sá ai não é coisa nada 
má, e bacalhau à Lagareiro faz-me tão garganeiro, e bacalhau à Zé do 
Pipo que é muito mais do meu tipo, ai pataniscas de Bacalhau com até 
ficar mal.  
 

O urso toca a campainha a menina isabel vai atender, voltam a cantar a 

kalinka quando a menina Isabel vê o urso grita.  
 
ME'I'A ISABEL  
Socooooooooooorro! O urso da televisão!! Mamã!!!  
 

O urso esconde-se e vai ter com o major  
  
URSO  
Major!  
 
MAJOR  
Um urso? Ah, um urso. Andaste na tropa? Enche dez. Peito para dentro, 
barriga para fora. Não, ao contrário. Peito para fora, barriga para dentro. 
Continência! Muito bem. Soldado, foste promovido a sargento. Tenho 
uma missão para ti. Anda por aí uma raposa a comer as galinhas da 
vizinhança.  
 
URSO  
Fox!  
 
MAJOR  
É isso! Missão Fox. A tua missão é procurá-la, encontrá-la, capturá-la e 
trazê-la viva. Se fores bem sucedido, serás recompensado com… mais 
atum. Em lata! Já viste, que bom? Um dois três quatro cinco seis sete, 
com este urso ninguém se mete. Sete seis cinco quatro três dois um, 
como este urso não há nenhum.  
----------- 



6.  
 
RAPOSA  
Quem é amiga, quem é? Já estás de barriguinha cheia?  
 
URSO  
Não.  
 
RAPOSA  
Não? Então...?  
 
URSO  
Mais fome e mais sede.  
 
RAPOSA  
Mas mas mas…? a Dona Maria não te deu comida?  
 
URSO  
Não. Dona Maria bater em urso.  
 
RAPOSA  
E a Menina Isabel? 
 
URSO  
Menina Isabel gritar com urso.  
 
RAPOSA  
E o major?  
 
URSO  
Major mandar Urso caçar Raposa!  
 
RAPOSA  
Espera, espera, espera! Mas porquê?!  
 
URSO  
Fox roubar galinhas… Urso maltratado. Fox má.  
 
RAPOSA  
Mas o que aconteceu?  
 
URSO  
Fox roubar galinhas enquanto urso distraía vizinhos. Raposa enganar 
Urso. Raposa má para Urso. Urso não comeu salmão, não comeu 
bacalhau, não comeu foca... Mas urso vai comer atum! Major prometeu 
atum! Em lata.  
 
RAPOSA  



Urso calmo! Fizeste como eu te mandei? Foste um Urso queridinho, 
fofinho, simpático, deste beijinhos e abracinhos?  
 
URSO  
Urso tudo isso. Mas Fox enganar Urso. Urso prender Fox.  
 
RAPOSA  
Mas eu tinha que comer! Eu estava fraquinha, quase a morrer de fome, 
como tu! Como tu és o urso da televisão, pensei que te recebessem de 
braços abertos. Mas eu sou uma raposa clandestina, ninguém gosta de 
mim. São só uns ovinhos! Eu não como galinhas! Não fui eu!  
 
URSO  
Fox nunca mais enganar Urso.  
 
RAPOSA  
Olha, como estes ovos estão frescos! Os ovos podem ser cozidos, 
estrelados, mexidos… É isso. Vamos juntar as nossas comidas. Tu fazes 
de conta que me apanhaste, para o Major te dar o atum. Depois ajudas-
me a fugir… e fazemos uma omelete de atum!  
 
URSO  
Urso não querer omelete. Urso sozinho.  
 
RAPOSA  
Ai sim? E como é que vais sobreviver sem a minha ajuda?  
 
URSO  
Urso tem amigos que dão atum. Em lata. Em troca da raposa.  
 
RAPOSA  
Ai é? Então vai lá ter com os teus amigos e leva-lhes este presente – 

[ATIRA OS OVOS]. Nunca mais te quero ver, adeus!  
 



7.  
 

O MAJOR vê o urso com os ovos e dá o alerta geral.  
 
MAJOR  
Alerta! Alerta! Apanhamos o pilha-galinhas! [MAJOR DISPARA 
CONTRA URSO] Venham todos. alerta alerta.  
 
ZE CAPOEIRA       
Ó Maria! Andam aos tiros na vizinhança!  
 
MARIA  
Foi o urso! eu não te disse!  
 
ZE CAPOEIRA       
Roubaram-me as galinhas todas! As galinhas todas! E os meus ricos 
ovinhos que eu ia vender à feira! Que ladroagem! Ó MARIA!   
 
MENINA ISABEL  
Vou apanhar o ursinho! 
  
MAJOR   
Já o apanhei já cá canta. Chamem os bombeiros, chamem... Vem aí a 
televisão!  
 
MARIA  
Vai lá ver da antena! Ó Zeca. Mais pá direita, mais pá... Tá bom, não 
mexe mais.  



8.  
 
TV TUGA  
Nanu, o perigoso urso polar que comeu um cientista italiano à dentada, 
pensando que era uma foca congelada, está a monte em Portugal, fugido 
às autoridades esquimó. Vamos em directo para o bairro das Flores, em 
Coimbra, onde está a nossa repórter Marta Maria Manuela. Mámámá? 
Consegues ouvir?  
 
REPÓRTER [SOM DE TIROS E RUGIDOS]  
Ali, por aqui, vamos! Estou a vê-lo! Quase desapareceu, mas foi 
apanhado. O urso foi apanhado!  
 
TV TUGA  
O urso foi apanhado, em primeira mão.  
 
REPÓRTER  
Temos aqui o homem que quase apanhava o urso, em directo, senhor 
Major Alvega –  
 
MAJOR  
Alverca.  
 
REPÓRTER  
Peço desculpa, Alverca – que nos vai contar o que aconteceu. Sr. Major 
Alvega, como é que tudo aconteceu?  
 
MAJOR ALVERCA 
Está a ver isto? Usei uma flóber, do tempo das minhas caçadas em 
África, quando eu apanhava animais vivos para o Jardim Zoológico. Eu, 
com a minha visão periférica, automaticamente vi que o indivíduo estava 
a furtar galináceos e automaticamente saquei da flóber, persegui o 
prevaricador, capturei-o e neutralizei-o. Aproveito para agradecer à Junta 
de Freguesia, na pessoa do seu presidente, aos Bombeiros Voluntários, às 
goelas da Menina Isabel que deram o alarme e à D. Maria, que alimentou 
heroicamente as tropas com umas moelinhas deliciosas.  
 
REPÓRTER  
Muito obrigada, Senhor Major. Temos aqui o Senhor Zeca Poeira, uma 
das vítimas do urso. Como se está a sentir?  
 
ZECA  
Quer dizer... eu nem sei... quer dizer... ai, as minhas meninas, a minha 
Alzira, a minha ZulmIra, a cocó, a mariquitas – todas roubadas, todas 
dentro da barriga deste urso! A única que sobrou é a Ritinha, que está 
traumatizada, nem ovos mete. E agora quem é que me paga o prejuízo? 
Eu espero que a Junta declare o estado de calamidade...  
 
DONA MARIA  



É verdade, é verdade, esse urso é um malandro, ainda lhe ofereci umas 
moelinhas e ele fez pouco de mim!...  
 
ZECA  
Mas onde é que arranjaste a galinha para fazer moelas?  
 
DONA MARIA  
Ora essa! A galinha era minha!  
 
ZECA  
Mas ainda tinhas galinhas?  
 
DONA MARIA  
Tinha e tenho, sim senhor, graças a deus!  
 
ZECA  
Atão, e eu aqui com a minha galinha sozinha, pobrezinha, 
traumatizadíssima, e tu nem ofereces ajuda? Ela podia fazer terapia, 
contigo, com as tuas galinhas, para não se sentir tão só.  
 
TV TUGA  
Bom, e vamos já em directo para a décima maratona da lebre e da 
tartaruga, em São João do Campo, onde, pelos vistos, há uma grande 
novidade este ano. Repórter?  
 
 



9 .  

 
LE COQ 
Bom, cá estou eu outra vez, não é?... Já que esta gente não consegue 
acordar sozinha… e desligam os despertadores! Cá vou eu! Hoje é dia de 
mercado… Tenho de acordar mais cedo… Parece que apanharam o 
pilha-galinhas… Mas eu estou desconfiado… se fosse um urso daquele 
tamanho, eu tinha reparado. Afinal, eu durmo com um olho aberto e 
outro fechado… Toca a levantar! Cocoró-có! Cocoró-có-có! Cocoró-có! 
Cocoró-có-có! Ai, quem me dera o cabaré… 
 
ZECA  
Ai o maldito galo que me acordou tarde outra vez… e nem me serve para 
guardar as capoeiras… Qualquer dia parto-lhe o pescoço! [ANUNCIA:] 
Ovos frescos, ovos fresquinhos. 
 
DONA MARIA  
Ó vizinho, então já têm ovos? 
 
ZECA  
Pois, tenho galinhas novas. 
 
DONA MARIA  
Ainda bem que apanharam o urso! 
 
ZECA  
Pois foi! Só há uma coisa que eu não compreendo. 
 
DONA MARIA  
O quê? 
 
ZECA  
Se já apanharam o urso, como é que todos os dias me falta uma galinha? 
 
DONA MARIA  
Ah… se calhar foi mas foi o Major, para lhe dar de comer! 
 
ZECA  
Não, não, o Major não faria isso. 
 
DONA MARIA  
Ou uma destas ciganas… Foi mais foi uma cigana.  
 
ZECA  
Pois… que manda lá o urso às minhas galinhas… Vou dizer ao galo para 
abrir o olho! Se os apanho… 
 
A cigana monta a tenda com a ajuda do urso 

 



CIGANA  
Venham à cigana ladrona. Anda cá, ó Urso. Já sabes que se protestas, 
vem aí o Major. E olha que ele queria acabar contigo! Tens que cumprir 
o teu castigo. Ah, pois, pensavas que roubavas galinhas sem pagar por 
isso… Ainda bem que eu me inscrevi no Programa de Acolhimento a 
Criminosos! Vende-me essas malas! 
 
URSO  
Fome. 
 
CIGANA  
Ainda não são horas. Venha cá, ó freguês! 
 
A cigana dirige-se ao público a vender atoalhados enquanto o urso 

permanece ao fundo a vender malas 

 
CIGANA  
Olhà cigana da Anadia que rouba de noite para vender de dia, quer um 
paninho menino, quer, quer? Ó urso, então não vendes nada? 
 
URSO 
Fashion! Fashion! 
 
CIGANA 
Ó urso, vai-te embora daqui que me estás a assustar a freguesia! Vai 
levar as malas ao… Eu devia era pôr-te a vender gelo na estação de 
serviço! Sacos térmicos, arcas congeladoras… Isso é que era! 
 
O urso vai levar as malas; a cigana deixa de vender para ir almoçar. 

Entra o cigano Lelo. 

 
CIGANO LELO [A CANTAR]  
Ai, quem quer um i phoni...? Ai, quer abidas, retruck, quer, quer…? Ai…  
 

Enquanto canta e vende vê os ovos e rouba-os, nesse momento entra a 

raposa, que se dirige escondida para os ovos que sobraram, quando 

LELO sai. Quando a raposa está nos ovos o ZECA POEIRA apanha-a e 

acorrenta-a ao poste central. 

 
ZECA  
Ah, agora sim, com esta raposa presa, não me faltam mais galinhas… 
Mas então… não era o urso. Temos de o libertar! Ó Dona Cigana! 
 
CIGANA  
Chiu! Um urso destes é um perigo para a sociedade. Deve ser mantido 
debaixo de olho! 
 
ZECA  



Não, senhora! Se não foi ele temos de o libertar. Justiça para os animais! 
Vou falar com as autoridades! 
 
CIGANA  
Mas ó senhor, ele ajuda muito aqui na feira! Se o libertar já pensou o que 
lhe pode acontecer? Olhe, o Major se o apanha… Ó urso desmonta a 
barraca, vamos embora! Anda lá, mandrião! 
 

A cigana sai com o ZECA a discutir, fica só a raposa acorrentada e vem 

o URSO desfazer a feira. 
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RAPOSA  
Nanu. 
 
URSO  
Sim. 
 
RAPOSA 
Ajuda-me a sair daqui. 
 
URSO 
Caluda. Urso querer dormir. 
 
RAPOSA 
Temos que fugir os dois. 
 
URSO  
Urso não confiar em Fox. 
 
RAPOSA 
Não confias nos amigos? 
 
URSO  
Urso não confiar em raposas. Raposas roubar galinhas. 
 
RAPOSA  
Nanu… não fui eu… Eu só como ovos… Não vês que eu não tenho 
barriga para comer galinha! 
 
URSO  
Fox querer enganar urso… 
 
O urso vai-se embora e a raposa fica sozinha a chamar por ele e a 

recordar os seus tempos de liberdade.  

 
RAPOSA  
Nanu…! Nanuuuuu! Tu achas bem o me vai acontecer? O galo contou-
me tudo, não precisas disfarçar! O Major vai chegar com a flóber… E 
depois… Nunca mais te vou poder mostrar o deserto, como 
combinámos… E tu disseste que me levavas a ver o Pólo Norte! Que me 
compravas um casaco por causa do frio… E uns gorros para os ouvidos! 
Tu… não te importas de ir para o Jardim Zoológico? Tu sabes o que 
fazem aos animais lá?… Nanu…! Não adianta… é o fim… A última 
raposa do deserto vai desaparecer para sempre… aqui, no Vale das 
Flores… E o seu amigo Nanu, o urso polar, que podia fugir com ela, nem 
vai mexer uma pata… É o fim de Fana Fox!  
 
O urso volta. 



 
RAPOSA  
Voltaste, Nanu! 
 
URSO 
Vou dormir. 
 
Acorrenta-se. 

 
RAPOSA  
Então é isso… preferes ser um animal de carga, um urso amestrado… é 
para isto que serves? Vais arrastar essa corrente para sempre? No Jardim 
Zoológico é assim, ficas preso numa jaula!  
 
URSO 
Não, temos um lago. 
 
RAPOSA 
Ah, se tu soubesses o calor que faz… Pois, no verão, é insuportável, com 
o sol a dar a água até fica quente… Mais valia estar no circo… ao menos 
lá não tens de andar preso. E dentro da tenda é muito fresquinho. 
 
URSO  
Como é que sabes? 
 
RAPOSA  
Contou-me um tigre que trabalha no circo há muitos anos.  
 
URSO 
Tigre dizer verdade? 
 
RAPOSA  
Os tigres da Sibéria não mentem.  
 
URSO 
Tigre da Sibéria? Como é que ele se chama? 
 
RAPOSA 
Amur, ou o que é. 
 
URSO 
Amur, o Tigre da Sibéria?! Amur amigo de Nanu! 
 
RAPOSA 
Vês? Podíamos fugir agora, Nanu! 
 
URSO  
Para onde? Onde esconder urso grande? Pessoas culpar urso de tudo! 
 



RAPOSA  
Para o circo dos animais que está na cidade! Olha – [APONTA UM 
CARTAZ]  
 
URSO  
Grande Circo Gardinali – o circo dos animais – macacos trapezistas – 
elefantes faquires – foca malabarista. Focas! 
 
RAPOSA  
Mas não podes comer. É a única foca do circo! Sabe fazer malabarismo! 
É um circo só com animais, não tem pessoas! O galo também vai 
connosco! Está à nossa espera na rotunda dos balões! 
 
URSO  
Então como o quê? 
 
RAPOSA  
Ovos. Olha, quando passei no Alentejo, aprendi a fazer uma sopa de 
bacalhau com ovos frescos e coentros! 
 
URSO 
Mas urso não ter habilidades para circo. Urso não saber fazer nada. Urso 
dormir. 
 
RAPOSA 
Mas Nanu, olha, podes fazer… 
 
URSO 
Chiu. 
 
RAPOSA 
Nanu! Podes levantar pesos… Tu és muito forte! Ou rebentar correntes. 
Um número em que estamos acorrentados um ao outro, e rebentas as 
correntes! Ou equilibrar malas! Malabarismo com malas! Podíamos 
ensaiar no caminho…  
 
A resposta é um ressonar profundo. O urso adormeceu. Desiste. Aninha-

se nele. 

 
Talvez eles precisem de palhaços… Quando chegássemos lá, podíamos 
fazer o grande número do desaparecimento da raposa!... 
 
Anoitece. 
 

LE COQ 
Hoje ainda dormi menos que nas noites anteriores… Não consegui pregar 
olho… Amanhã a raposa vai ser morta pelo Major… Quando apanharam 
o urso também queriam acabar com ele, mas um urso polar é um animal 
em extinção, não pode ser… Mas raposas, há muitas… e comem 



galinhas… O Urso vai ser mandado para o Jardim Zoológico… Tentei 
avisar o urso, mas ele não percebe nada… escrevi um bilhete à raposa, 
mandei-lhe um cartaz do circo dos animais… Ah, que saudades de Paris! 
Ah, la civilization!... Será que eles conseguiram fugir? Eu nunca devia ter 
aceite este emprego… Eu tenho uma alma de artista, não de guarda-
nocturno… A minha ideia era juntar-me ao urso e à raposa, libertar as 
galinhas, e todos juntos criar um espectáculo de Cabaret… Como no 
Moulin Rouge… Ah, Paris!... Mas vou ter que me contentar com o circo. 
Eles nunca mais vêm… será que sabem onde é a rotunda?... Há tantas 
rotundas nesta cidade… 
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AMBOS 
Meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Grande Circo Gardinali – o 
circo dos animais! Os macacos trapezistas! O elefante faquir! As focas… 
 
URSO 
Foca! 
 
RAPOSA 
Malabaristas! Não perca os números novos: a fantástica coreografia aérea 
de Monsieur Le Coq e suas galinhas voadoras!! E os palhaços faz-tudo: 
Nanu, o animal mais forte da terra! Palmas! – 
 
URSO 
– e Fana Fox, a raposa mágica, a raposa invisível! Magia! 
 
URSO  
E a atracão principal, o incrível Amur, o tigre da Sibéria, domador de 
pessoas! Com as assustadoras feras: a perigosa Dona Maria! A muito 
perigosa Menina Isabel! E o ainda mais perigoso, perigosão, 
perigosíssimo… Major Alvega! 
 
MAJOR 
Alverca!  
 
URSO 
Major Alvega! 
 
AMBOS 
E apresentando… as extraordinárias aventuras do urso polar e da raposa 
do deserto! 
 
O urso e a raposa fazem vários números. 

 

Vitória, vitória, começou a história! 
 
 

FIM 


