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Dimanche 4 Lundi 5 février Mardi 6 février Mercredi  7 février Jeudi 8 février Vendredi 9 février 
 

 

9h 
Parcours  à pied depuis 
l’auberge  
 
Descente par l’ascenseur 
panoramique da Boca do 
vento. 
 
Promenade sur les rives du 
Tage jusqu’à Cacilhas 
Traversée en ferry 
(cacilheiro) 
vers  Cais do Sodré 

 
Bus 101 
Traversée en ferry 
(cacilheiro) 
Vers Cais do sodré 
 
Visite de la Baixa pombalina 

Praça do Comercio 
Ascenseur Santa Justa 
 
Montée vers 
Alfama, Graça en  
tramway 28 
À la recherche de Amalia 
de Vhils 

 
Pragal - Campolide par 
fertagus  
 
 
10h30 
Visite du Musée d’art 
ancien, rua das janelas 
verdes, 

Biombo Namban, 

Pragal/ Entrecampos par 
fertagus 
Metro entrecampos/ Oriente 

 
 

 
Oceanorium Lisboa 

 
Visite du parc des Nations 

 
 
 
Temps libre : préparatifs 
 
 
Déambulation 
dans Almada jusqu’à 
Casa da Cerca 
Centre d’art contemporain 

 

 
Amalia de Vhils 

Pique nique dans les 
jardins de  Belém 
ou hall du Centre Culturel 
de Belém 

Pique-nique au belvédère 
ou 

Cafeteria du musée de 
Aljube 

 
13h Déjeuner au self de 
Escola Profissional de 
Hotelaria e Turismo de Lisboa 

Pique nique 
Dans le parc des nations 

 
Pique nique 
(lieu à définir selon la 
météo) 

 
Rendez-vous à 15h15 

A l’aéroport 
 
Départ : vol  easy jet 

 Bordeaux :  17h15 
Arrivée : 18h10 
 
Transfert en bus vers 
l’auberge de jeunesse 
Pousada de juventude 
Almada/ Pragal 

 

 
Monastère des 
Hiéronymites (extérieur) 
Les jardins de Belém 
Le monument des Grandes 
Découvertes 
 
Visite de la librairie ler 
devagar /espace culturel 
Lx factory à Alcântara 
 

 
Retour par Fertagus 
Campolide/ Pragal 

Temps libre 
 
14h Visite guidée 

museu do Aljube, 
RESISTANCE ET 

LIBERTE 
 
Temps libre 
 
Retour à l’auberge 
Par ferry 
Cacilhas/  bus 101 

 
 
 
15h : visite guidée  du 
Musée du fado 
 
Temps libre 
 
 
Retour à l’auberge 
Par ferry 
Cacilhas/  bus 101 

 

13h 
visite guidée de 
l’oceanorium 

atelier « cidade do futuro » 
sur le biomimétisme 

 
Temps libre 

Déambulation dans le parc 
des Nations 

Centre commercial 
Vasco da Gama 

Retour métro 
Entrecampos et fertagus 

 
 
 
 
Aéroport 14h45 
 
 
 
Départ : 16h45 
(easy jet) 
Arrivée : 
 Bordeaux     19h35 
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           Região de Lisboa          

  Fonte: pt.wikipedia.or 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa portugalglobal.



 
 

 

 

Traduz : 
Francês                       Português 

 

Monastère des Hiéronymites 

 

 
Monument des Découvertes 

 

 

 
Auberge de jeunesse 

 

 
 

Aljube 

 

Déambulation 

 

  
Arte Antiga 

 
Ascenseur 

 

 

 

Livraria ler devagar 

 
 

Escreva os nomes  dos transportes com o logotipo correspondente: 
 

 

(1) Fertagus - (2) Carris - (3)metro de Lisboa - (4)Transtejo  -  (5)Autocarro 101 

(  )                                                                                                                           

(  ) 

                                                                                            

 (  )                                                                    

                         (  )   

                                                                          

                                                                         (  )          
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Planta de Lisboa - vista aérea 

Assinale com um círculo os lugares onde estivemos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-vindo à essa inesquecível viagem, serão dias de muito 
aprendizado, diversão, descoberta, surpresa, passeio, análise , e muito 
mais…… 
 Para tornar a sua viagem ainda mais produtiva e inesquecível , 
estarei acompanhando você durante toda a viagem e comigo   poderá 
guardar toda essa experiência  bem juntinho de você. Estou coberto 
de atividades, informações, enigmas, imagens, mapas, e muito mais. 
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 Logotipo dos seguintes niveis:  

Atenção: Sempre que aparecer um desses logotipos nos enigmas propostos, identique qual 
refere-se ao seu nivel e esteja à vontade para desvendar o enigma.  

Seconde 

       Terminale/première                  
 

                                                     Chloé Toulouse -Sequeira  

 
 
 
 
 
Ponha as palavras na ordem correta e transcreva as respostas. 

Nome / idade do entrevistado:                                                                                  

Onde mora?        

-é opinião a fado Qual sobre o 

sua?_________________________________________ 

- os sua Portugal, quais são Na heróis de opinião? 

- presidente que  Portugal do atual O de acha? 

____________________________________________________________________ 

- Salazar a opinião sua sobre é qual?_____________________________________ 

- Portugal que foi a conhecimentos em O segundo os teus 

ditadura?_______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

* 
 
 

Segunda-feira, 5 de fevereiro 

 

                             

  f 

  - O que é um cacilheiro? __________________________________________ 

 - Porque se chama assim? ________________________________________ 

Relata o percurso que fizemos entre a pousada dejuventude de Almada e o bairro de  Belém 

Ilustra com fotos, desenhos, bilhetes……….. 
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Bairro de Belém 

  in guia limite, Lisboa uma cidade inesquecível,1997 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Complete os espaços abaixo com os nomes dos principais pontos turísticos  do bairro Belém segundo as imagens.  
 

 

 

 

 

_____ _____________  
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  Belém: os diferentes monumentos e edifícios para visitar 

 

 

 

 

 

 

Mosteiro dos Jerónimos 

Quem eram os Jéronimos? ________________________________________ 

Descobrimentos Portugueses 

 Os descobrimentos portugueses foram o conjunto de conquistas realizadas pelos portugueses em viagens 

e explorações marítimas entre 1415 e 1543 que começaram com a conquista de Ceuta em África. Os 

descobrimentos resultaram na expansão portuguesa e deram um contributo essencial para delinear o mapa do 

mundo, impulsionados pela Reconquista e pela procura de alternativas às rotas do comércio no Mediterrâneo. 

Com estas descobertas os portugueses iniciaram a  europeus que durou do século XV até o XVII e foram 

responsáveis por importantes avanços da tecnologia e ciência  náutica , cartografia e astronomia, desenvolvendo 

os primeiros navios capazes de navegar em segurança em mar aberto no Atlântico . 

 

Avanços Tecnológicos nas Grandes Navegações do Século XV 
 

A caravela foi uma embarcação criada pelos portugueses e usada 

durante a época dos descobrimentos nos séculos XV e XVI. Era uma 

embarcação rápida, de fácil manobra, capaz de bolinar e que, em caso 

de necessidade, podia ser movida a remos.   

Nau é uma denominação genérica dada a navios de grande porte até o 
século XV usados em viagens de grande percurso. Durante a época dos 

Descobrimentos, houve uma evolução dos tipos de navio utilizados. 

 
 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Ceuta
https://pt.wikipedia.org/wiki/África
https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Português
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa-múndi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa-múndi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediterrâneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência_Náutica_Portuguesa
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A bússola foi provavelmente o instrumento de navegação e 

orientação mais usado durante os descobrimentos.Esta “pequena 

caixa” de madeira é compostas por uma agulha magnetizada 

colocada num plano horizontal e suspensa pelo seu centro de 

gravidade, que aponta sempre para o eixo norte-sul, ao seguir a 

direção do norte magnético da Terra. 

 
Mapa-portulano é uma antiga carta náutica Europeia, datada do século 

XIII ou posterior. Estes mapas primitivos de origem italiana eram 

manuscritos em pergaminho. Não dispunham de um sistema de 

coordenadas geográficas (latitude e longitude), mas sim de rectas 

direcionais (linhas loxodrómicas ou de rumo) a partir de uma rosa-dos-

ventos principal. Este tipo de traçado permitia calcular os pontos de 

acerto de rota de navegação com o simples auxílio da bússola. 

 Fonte:osdescobridoresbiju.blogspot 
 

Caça ao intruso 

Descobre o intruso neste grupo de palavras: 

nau Microcóspio Exploração 
marítima 

Canhões 

Caravela bússola mapa-portulano Atlântico 

sextante especiarias Cabo de boa 
esperança 

Mediterrâneo 

 

As expedições prolongaram-se por vários reinados, desde o tempo das explorações na costa africana e americana 

impulsionadas pelo regente D. Pedro, duque de Coimbra e o Infante D.Henrique, filhos de D.João I, e mais o seu 

sobrinho D. Infnate D.Fernando, duque de Viseu, até à ao projeto da descoberta de um caminho maritimo para a 

India, no reinado de D.João II, culminando com o do D. Manuel I a altura em que o império ultramarino 

português fica consolidado. 

Fonte: Wikipedia, a enciclopedia livre 

Entre muitos descobrimentos podemos destacar cinco, a seguir relacione cada 

descobrimento ao lugar a que chegou.        

 
1. Vasco da Gama                              (  ) Brasil 
2. Cristóvão Colombo                         (  ) Índia 
3. Pedro Álvares Cabral                     (  ) América 
Central 
4. Gaspar Corte Real                         (  ) Terra Nova 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Português
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Padrão dos 
Descobrimentos 

- Em que período  foi 

construído  este 

monumento? 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

- Na sua opinião, porque é que  as pessoas que aparecem nesse   monumento são importantes para 

Portugal? 

________________________________________________________________________ 

Calçada Rosa-dos-ventos 

 

Minuciosamente esculpida em pedra, a Rosa-dos-Ventos foi 

um presente da República da África do Sul e ornamenta o 

terreiro de acesso ao Padrão dos Descobrimentos, feito pelo 

elevador situado dentro do edifício. Executada em cantaria de 

calcário liós, negro e vermelho, tem 50m de diâmetro, 

contém um planisfério de 14m de largura, decorado com elementos vegetalistas, 5 pequenas rosas-dos-ventos, 3 bufões, 

uma sereia, um peixe fantástico e Neptuno com tridente e trombeta montado num ser marinho. Datas, naus e caravelas 

marcam os principais descobrimentos portugueses, entre os séculos XV e XVI. O fundo envolvente é constituído por  

ondas “mar largo”, motivo emblemático da calçada portuguesa 

 

 

 

[Tapez une citation 
prise dans le document 

ou la synthèse d'un 
passage intéressant. 

Vous pouvez placer la 
zone de texte n'importe 

où dans le document. 
Utilisez l'onglet Outils 
de zone de texte pour 

modifier la mise en 
forme de la zone de 
texte de la citation.] 
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 Aponte 5 datas importantes mencionadas no mapamundo da rosa-dos-vento 

 

 

 Tire uma fotografia de uma estátua do monumento e apresente-a : 

 

 

. 

 

 

Quem é ? Escreva 10 linhas sobre ele. 

 

______________________________________

___________________________________ 
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ENIGMA     

Fico localizado na praça do Império, no bairro Belém, na cidade de Lisboa, minha 

construção começou em setembro de 1988 e terminou em setembro de  1992, fui 

concebido originalmente para acolher a sede da presidência portuguesa da Comunidade 

Européia e posteriormente para desenvolver atividades culturais. Quem sou eu ? 

R= _______________________________________________ 

O Palácio de Belém 

O Palácio Nacional de Belém, simplesmente conhecido por Palácio de Belém, fica situado 

em Belém, Lisboa.  É classificado como monumento nacional de Portugal desde 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

- O Palácio de Belém teve sua função inicial como sendo o Palácio Real, mas 

atualmente quem vive nesse palácio? 

_____________________________________________________________ 
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                      ENIGMA   

 
 
 
A Maria ficou a conhecer três pontos turísticos de Lisboa no bairro Belém nestas férias. 
Descobre quais foram, substituindo os números por letras. 

 

 

A, 

Â 

B C D E, 

É 

J I L M N O,

Ó 

 

P R S T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
1° Ponto  turístico: 
 
____  ____  ____  ____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____                              
  9       11      14       15      5          7         13         11        4         11         14                                    

   ____  _____  ____   ____     ____   _____   _____    _____   _____ 

   6          5            12       11        10         7            9           11         14 

2° Ponto turístico: 

_____   _____   _____   _____   _____   _____   ______   ______   ______ 

   15        12         13         13          5            4           5             2             5  

______   ______   ______ 

    5              8              9 

3° Ponto  turístico: 

_____   _____   _____   ______   _____   ______   ______   ______   _____ 

   12         1            4            13           1          11            4           11           14 

______   ______   ______   ______   _____   ______   _______   ______    ______ 

     4            5          14           3         11          2           13          7              5 

______    ______    _______  ______     

  10         15            11            14



 
 

 

 Terça-feira, dia 6 de fevereiro 

Praça do Comércio 

A praça do Comércio é uma famosa praça da Baixa, em Lisboa. Seu nome é 

devido a sua importância na economia de Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

- Que outro nome tem? 

Porquê?____________________________________________________________ 

Bairro Alfama 

O bairro de Alfama é um dos mais famosos e típicos bairros de Lisboa, onde há muitos lugares lindos para 

ver, em suas ruas estreitas, portas típicas e com muitas casas de fado. Sendo o bairro mais antigo e 

tradicional da cidade. 

Elétrico 28 

Os elétricos foram importados dos Estados Unidos em 1901 para 

substituir as antigas carruagens puxadas a cavalo, que eram o principal 

meio de transporte de Lisboa. O elétrico 28 tem seu ponto inicial no 

Largo do Martim Moniz e termina no Largo dos Prazeres, percorrer o 28 

é realizar um passeio no tempo por colinas e ruas estreitas. 



 

 

 

 

- Agora que você  já  andou no elétrico 28, me conte os lugares interessantes que 

viu. Cite pelo menos 3. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________      



 

 

 

 

O Elevador de Santa Justa 

Complete o texto com as palavras do quadro abaixo: 

O Elevador de Santa Justa é um elevador localizado no 

centro histórico de ____________. Ele permite o acesso da 

Baixa pombalina ou Bairro _________.Ele foi projetado por 

____________________, um engenheiro português 

nascido em São Nicolau (Porto) seus pais eram franceses. 

Sua construção iniciou em 1900 e terminou em 1902. 

Durante os primeiros anos de seu __________________, o 

elevador era acionado por uma máquina à ____________. 

Ele se tornou ______________ em 1907. De uma altura de 

45 _____________, ele é construído em ferro forjado e 

decorado em um estilo ______________.  De dentro dele 

podemos ter uma vista magnífica do rio ___________. O 

elevador possui duas ____________  _____________ de 

um interior em madeira e podem acolher cada uma 24 

_______________. O elevador de Santa Justa é o único 

elevador _____________ histórico de Lisboa inteiramente 

vertical. Contrariamente à crença popular, Gustave Eiffel 

não teve nenhuma ligação com essa construção e Raoul 

Mesnier nunca foi discípulo do engenheiro francês. 

 

                                             Raoul Mesnier         urbano                                                              
 

                                     Alto             vapor      Tejo 

 
neogótico              metros       passageiros 

                                    cabines                              
funcionamento 

     
       decoradas                     

Lisboa                        elétrico                                                                                    
                                                               

 In carnet de voyage, lisbonne n°3 B. Deubelbeiss 

Arte Urbana 



 

 

 

A arte urbana é já uma atração nas visitas da cidade com reconhecimento 

internacional, pela qualidade das obras que se podem encontrar. São verdadeiras 

galerias a céu aberto, onde notáveis artistas de todo o mundo se propõem a dar vida 

e cor a lugares escondidos no tempo, com técnicas e mensagens diversas, fazendo 

assim a história de cada local. 

Alexandre Manuel Dias Farto, mais conhecido como Vhils na cultura grafitti, é um 

famoso pintor e grafiteiro de Portugal, conhecido por seus ‘’rostos’’ em paredes. 

Vhils ao lado de sua 

obra sobre Camilo Pessanha. 

Fonte: Wikipedia,a enciclopedia livre 

____________________________________________________________________ 

 

Na imagem acima, o rosto de uma famosa cantora de fado foi esculpido por Vhils, 

com a recriação do seu rosto integralmente executado em calçada portuguesa. Você 

sabe de quem estamos falando?  

 

 

 

 

 



 

 

 

Encontre o seu nome e sobrenome na sopa de letras abaixo: 

 

S F E R N A N D A  D 

A N A S O U S A D  I 

N A M Á L I A T W A 

T R O D R I G U E S 

O M A R I A Y P I Z 

S C V S I L V A B A 

 

 

 

ENIGMA       

Conto a história da repressão em Portugal no período de 1926 à 1974. Da 

Ditadura Militar ao Estado Novo. Tive milhares de portugueses cativos no século XX. 

Quem sou eu? 

R= _____________________________________________________________ 

Museu do Aljube 

O Museu do Aljube - Resistência e Liberdade é dedicado à memória do combate à 

ditadura e da resistência em prol da liberdade e da democracia. 

 

 

 

 



 

 

 

Segundo o Dicionário infopédia da Língua Portuguesa, encontramos três definições 

para  Aljube: antiga cadeia eclesiástica, prisão ou cárcere provisório. 

• Em 17 de junho de 1926 aconteceu o golpe de Estado liderado por  Gomes da 

Costa contra Mendes Cabeçadas; 

• 27 de abril: António de Oliveira Salazar toma posse como ministro das 

Finanças no governo do general José Vicente de Freitas; 

 

 

Tanto Mar – Chico Buarque 

Sei que estás em festa, pá 

Fico contente 

E enquanto estou ausente 

Guarda um cravo para mim 

Eu queria estar na festa, pá 

Com a tua gente 

E colher pessoalmente 

Uma flor do teu jardim 

Sei que há léguas a nos separar 

Tanto mar, tanto mar 

Sei também quanto é preciso, pá 

Navegar, navegar 

Lá faz primavera, pá 

Cá estou doente 

Manda urgentemente 

 Algum cheirinho  

de alecrim. 

 

Grândola, vila morena 

 Terra da fraternidade 
 O povo é quem mais ordena 
 Dentro de ti, ó cidade 
 
 Dentro de ti, ó cidade 
 O povo é quem mais ordena 
 Terra da fraternidade 
 Grândola, vila morena 
 
 Em cada esquina um amigo 
 Em cada rosto igualdade 
 Grândola, vila morena 
 Terra da fraternidade 
 
 Terra da fraternidade 
 Grândola, vila morena 
 Em cada rosto igualdade 
 O povo é quem mais ordena 
 
 À sombra duma 
azinheira 
 Que já não sabia a idade 
 Jurei ter por companheira 
 Grândola a tua vontade

A canção Tanto Mar é uma canção do cantor brasileiro Chico Buarque, que  foi composta em duas versões sendo 
a primeira, de 1975, uma saudação à Revolução dos Cravos. A segunda, com letra modificada, foi gravada em 
1978. A letra da versão original (1975) foi vetada pela censura e gravada apenas em Portugual. Na última 
apresentação, Chico decide cantar com letra. No Brasil, a letra foi liberada apenas em 1978. 
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gomes_da_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/José_Vicente_de_Freitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/José_Vicente_de_Freitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_dos_Cravos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://familytiesportugal.files.wordpress.com/2014/04/25-de-abril-poster.jpg?w=212&imgrefurl=https://familytiesportugal.wordpress.com/2014/04/25/25-de-abril-1974-the-carnation-revolution/&docid=ptThvvKKrgUa5M&tbnid=uJ-nqMfh1IsNXM:&vet=1&w=212&h=306&bih=391&biw=835&ved=0ahUKEwjh69qoxPvYAhXOZFAKHVxUCeEQxiAIGigF&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

E  « Grândola Vila morena » ? Conte a história desta canção.  

 

 

Impressões, após a visita ao museu do Aljube.  

(en français)  



 

 

 

 

 quarta-feira, dia 7 de fevereiro 

Museu Nacional de Arte Antiga 

 

 
Painéis de São Vicente de Nuno Gonçalves, 1470 

 



 
 

 

Podes ouvir o programa de rádio , para compreender melhor o Triptíco da tentação de  Santo Antão de Jéronimos Bosch           p od e 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-tentation-de-st-antoine-ou-triptyque-de-la-tentation-de-st-antoine-vers 

 
 S lml    Cik ùkù

https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/la-tentation-de-st-antoine-ou-triptyque-de-la-tentation-de-st-antoine-vers


 
 

 
 
Biombos Namban      

 Pormenor de biombo  mostrando os 

"bárbaros do Sul" atribuídos a Kano Domi, 

entre 1593 et 1600 (en français) 

(escreva tudo o que sabe sobre os 

biombos) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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Museu do Fado 

 O museu do fado é um museu incrível para se conhecer ou saber mais sobre a 

tradicional música portuguesa. O museu reúne a memória de Portugal, mostrando como 

o fado se tornou o emblema de Portugal e muitas mais curiosidades. 

 
 

 
 

 

. 

 

 

Circule os instrumentos que acompanham os cantores do Fado 

                                

 

 Cite pelo menos 3 famosos cantores de fado  que conheceu através   

 

da visita a esse museu ______________________ 

 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  

https://www.dicasdelisboa.com.br/2015/06/casas-de-show-de-fado-em-lisboa-portugal.html
https://www.dicasdelisboa.com.br/2015/06/casas-de-show-de-fado-em-lisboa-portugal.html
https://www.dicasdelisboa.com.br/2015/06/casas-de-show-de-fado-em-lisboa-portugal.html
https://www.dicasdelisboa.com.br/2015/06/casas-de-show-de-fado-em-lisboa-portugal.html
https://www.dicasdelisboa.com.br/2015/06/casas-de-show-de-fado-em-lisboa-portugal.html
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MONTRAS – MARIZA Ilustre este fado com uma ou várias fotografias de Lisboa. 

Ando na berma 
Tropeço na confusão  
Desço a avenida 

E toda a cidade estende-me a mão 
Sigo na rua, a pé, e a gente passa 

Apressada, falando, o rio defronte 

Voam gaivotas no horizonte 

Só o teu amor é tão real 

Só o teu amor… 

 

São montras, ruas 

E o trânsito 

Não pára ao sinal 

São mil pessoas 

Atravessando na vida real 

Os desenganos, emigrantes, ciganos 

Um dia normal, 

Como a brisa que sopra do rio 

Ao fim da tarde 

Em Lisboa afinal 

 

Só o teu amor é tão real 

Só o teu amor… 

 

Gente que passa 

A quem se rouba o sossego 

Gente que engrossa 

As filas do desemprego, 

São vendedores, polícias, bancas, jornais 

Como os barcos que passam tão perto 

Tão cheios 

Partindo do cais 

 

Só o teu amor é tão real 

Só o teu amor… 

 

 
É correto afirmar sobre a letra que: 
 
(         ) Os dias em Lisboa não são normais 
 
(        )   Nos cais não há barcos 
  
(        ) Que o amor sentido pela intérprete é real em meio a tanta confusão 
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 Quinta-feira, 8 de fevereiro 

Parque das Nações                                                   

Fonte:http://observador.pt 
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Sendo um guia turístico...  

Uma menina vive em Almada e deseja ir ao Parque das Nações, em Lisboa, para 

visitar o Oceanário. Supondo que ela deseja ir pelo rio Tejo e lhe peça algumas 

orientações, já que você  fez esse percurso faz pouco tempo e sabe exatamente 

como orientá-la, escreva-lhe um pequeno bilhete respondendo às seguintes 

perguntas: O que ela deve fazer? Qual o transporte que ela deve utilizar? De 

onde ela deve sair? Quanto tempo ela vai gastar de ida e de volta? Qual o valor 

de ida e de volta do transporte? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Centro Vasco da Gama 

 

 
 
 
 
 
 
 

-O que é? 
________________________________________________________________ 
 
-Quem foi Vasco da Gama? 
_______________________________________________________________ 
 
-O seu interior é inspirado em quê? 
_______________________________________________________________ 
 
Cole 3 fotos tuas no centro Vasco da Gama : 
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 Oceanário de Lisboa  
 
 

 
Conte o workshop “ Cidade do Futuro”  
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Relate a visita do oceanário em palavras e imagens :  
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Parque das Nações : Arquitetura/ jardins/ arte urbana 
Escolha um tema e faça um reportagem fotográfica  

 Nome da obra :  
-durante a expo98 :  
 
 
-no parque das Nações 
 
 

 nome do arquiteto/artista 
 
 

 localização no Parque das Nações 
 

 Função/ objetivo 
 
 

 Associe 4 adjetivos 
 
 

 opinião pessoal (redija 4 frases dando a tua opinião e a razão 
pela qual escolheste esta obra) 
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 Sexta-feira, 9 de fevereiro 

CASA DA CERCA 

A Casa da Cerca, inaugurada em 1993,  tem uma proposta cultural que 

visa a promoção de acções empenhadas no aprofundamento da investigação e da 

divulgação da arte contemporânea. 

através de práticas culturais contemporâneas, a Casa da Cerca tem por objectivo a am-

pla divulgação das Artes Plásticas, privilegiando o Desenho, através da realização regular de 

exposições (individuais, colectivas e temáticas) bem como um conjunto de actividades parale-

las daí decorrentes, contribuindo para afirmar o município de Almada como centro de cultura 

e sublinhando a sua vocação como centro de eventos e acontecimentos culturais de crescente 

importância nacional e internacional  

Concurso : a mais bonita foto do último dia da nossa estadia…… 
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A viagem está quase acabando e é hora de fazer alguns balanços sobre esses 

dias que você esteve em Portugal. Vamos para o primeiro deles: 

Faça um balanço sobre a sua estadia na pousada.  

____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________ 

Quais foram as bebidas e comidas que você comeu e que mais 

gostou. Cite 3. 

Comidas Bebidas 

  

  

  

 

 

Quais foram as palavras aprendidas durante a estadia em Lisboa ? 

s  

 
 
 
 
 

pessoas 

 

lugares 
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Conte-me os motivos de surpresa para você  na viagem 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________ 
________________________________________________________________

____ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________ 
 

Suas expectativas com relação à cidade de Lisboa foram supridas? O que 
você  mais gostou na cidade? E o que menos gostou? 

 

 
 

 
 

____________________________________________ 
___ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Agora sim, nossa viagem chegou ao fim, ela foi cheia de 

descobertas e surpresas não é mesmo?  
Muito obrigado por ter me deixado te acompanhar nela e até 

à próxima! 
 Diário de viagem. 
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Pousada de juventude, auberge de jeunesse 
 

Quinta do Bucelinho -, Pragal, 2805-358 Almada, Portugal 
 

tel: +351 21 294 3491 
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desenhe, cole elementos que representem a sua visão de Lisboa 

 
 
 


