
O castelo de Guimarães

• Lê o texto com atenção.

Hão-de ter já ouvido chamar ao castelo de Guimarães o berço da
nacionalidade. Isto quer dizer que Portugal nasceu entre as muralhas
da velha fortaleza. Há meninos que têm berços de seda com véus de
tule. Outros que nascem numa caminha humilde, quase numas
palhas, como o Menino Jesus. Portugal pequenino teve um berço de
granito com rendinhas de ameias. Foi aí que se embalou o sonho de
constituir uma pátria, completamente desligada dos reinos vizinhos.

Reparem numa árvore carregadinha de flores. Cada uma delas dá
um fruto... Mas, de cada semente, pode sair, mais tarde, uma nova
amendoeira ou uma laranjeira ainda mais bela. São assim as grandes
raças que um dia se desdobram em várias nações.

D. Afonso Henriques, com a sua espada, soube arrancar da velha
árvore peninsular a semente que lançou à terra de Guimarães e que
deu origem a Portugal.

Adolfo Simões Müller

Interpretação de Textos – 4º ano

1 – De acordo com o texto, onde nasceu Portugal?

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO:

Nome :

PORTUGUÊS
RUBRICA:4º

ANO

2 – Caracteriza o berço onde nasceu Portugal, de acordo com o texto.

3 – Identifica o «berço de granito com rendinhas de ameias» a que o texto
se refere.



Interpretação de Textos – 4º ano

6 – Com   as   palavras   destacadas   no   quadro,   organiza   duas  famílias  de
palavras.

5 – Há pessoas que nascem numa caminha humilde.

5.1. – Da frase sublinhada, transcreve:

• os nomes:

• o adjetivo:

4 – No castelo de Guimarães nasceu um sonho.

4.1. – Diz qual foi esse sonho.

4.2. – Qual foi a personagem da história que conseguiu realizar esse sonho?

7 – Completa os esquemas que se seguem, dividindo as palavras em
sílabas e rodeando com um círculo a sílaba tónica.

8 – Redige um aviso, proibindo os visitantes do castelo de Guimarães de
tocarem nas ameias do castelo.

5.2. – Reescreve a frase sublinhada, substituindo a palavra «nascem» por
um antónimo.

• os verbos:

• família de «palha»:

• família de «renda»:

rendeiro
palheiro

palhal
rendado

empalhar
rendar

Portugal árvore raça


