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Língua Portuguesa  

 

 Leitura feita pelos alunos em voz alta (dois capítulos por aula). 

 Análise / consulta da parte inicial e final do livro, a fim de compreender aspectos históricos 

relacionados com as informações abordadas nos diversos capítulos. 

 Preenchimento de guiões de leitura. 

 Ilustração de alguns capítulos. 

 Encontro com as escritoras.  

 Elaboração de resumos, comentários de alguns capítulos. 

 Adaptação do IV capítulo a texto dramático. 

 Identificação do estilo poético do século XIII. 

 Compreensão do texto narrativo e dramático. 

 Elaboração de fichas sobre a obra, biografia das escritoras e coleções publicadas. 

 Informações sobre a música e a dança no século XIII. 

 Criação individual de histórias alusivas à época dos Descobrimentos, cujas personagens 

principais são: o Orlando, o João e a Ana. 

 

 

 

Educação Musical 

 

 Aprendizagem da música da Idade Média, nomeadamente do século XIII, como “Ai Flores do 

Verde Pinho” (D. Dinis), “A Virgen que de Deus Madre est”. 

 Aprendizagem de uma dança típica da época em questão, denominada por carola. 

 Identificação e manuseamento de alguns instrumentos musicais, essenciais ao espetáculo. 

 Os instrumentos musicais do século XII: o saltério, a flauta, a harpa, a rebeca, o órgão.  
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História e Geografia de Portugal 

 

 Século XIII e o reinado de D. Dinis: 

-  a vida na corte 

- D.Dinis: o casamento do rei; a educação; a cultura / universidade; 

- a corte do rei: os jograis, os trovadores, as músicas, os instrumentos; 

- século XIII: o vestuário, as distrações (saraus, caça), a alimentação; 

- o estilo gótico: Mosteiro de Santa Clara-a-Velha; 

- as albergarias que abrigavam peregrinos; 

- as inquisições; 

- a nobreza: privilégios; 

- o comércio (os almocreves). 

 

 

Ciências da Natureza 

 

 As aves de rapina: o falcão;  

 Apoio à preparação da peça teatral. 

 

 

Educação Visual e Tecnológica 

 

 Preparação de cenários e de adereços. 
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Apresentação do espetáculo 

 

Convite dirigido aos pais e encarregados de educação e às escritoras. 

 

Encontro com a escritora Ana Maria Magalhães, realizado a 31 de Março de 2006 no anfiteatro da 

Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova. 
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I – Fichas de leitura 

 

Título  

_______________________________________________________________________________ 

Autoras  

_______________________________________________________________________________ 

Editora  

_______________________________________________________________________________ 

Coleção  

_______________________________________________________________________________ 

Personagens principais  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ilustrador  

_______________________________________________________________________________ 

Edição  

_______________________________________________________________________________ 
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A) Antes do “mergulho” no tempo… 

I Capítulo 

Uma carta do Funchal 

 

1- Indica as personagens que intervêm neste capítulo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- Qual era a surpresa que os pais tinhas para os dois irmãos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3- Eles gostaram da surpresa? Justifica a tua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4- O que leva o João e a Ana a quererem ir para o Marão? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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II Capítulo 

Notícia sobre falcões 

 

1- Escolhe os verbos na coluna A para completares as frases da coluna B. 

 

Coluna A                                                            Coluna B 

 

Afugentar                                    Os falcões  ______________ aves pequenas. 

 

Caçavam                                      Os falcoeiros  _____________ os falcões. 

 

Amestravam                               Atualmente, os falcões servem para                                                                                                                                                                                                                      

                                                                       ______________ as aves nos aeroportos. 

 

2- Procura neste capítulo, palavras da família de falcão. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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III Capítulo 

Finalmente! 

 

1- Localiza a ação no espaço.  

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Numera os acontecimentos pela ordem em que ocorreram: 

 

    Os três iniciaram os preparativos para a viagem. 

 

    O João e a Ana dirigem-se para o castelo. 

 

    O cientista explicou aos jovens o seu plano para visitarem a corte 

do rei D. Dinis. 

 

    Orlando fazia o seu exercício físico matinal. 

 

3- O que significa a sigla AIVET? 

_______________________________________________________________________________ 
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IV Capítulo 

Um mergulho com setecentos anos 

 

1- O Orlando, a Ana e o João iam partir para que século? 

__________________________________________________________________________________ 

 

2- Localiza a ação no espaço, depois dos três amigos terem viajado na 

máquina do tempo.  

__________________________________________________________________________________ 

 
3- O que é um caçador furtivo?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
4- “Nenhum deles conseguia identificar aquele ruído sibilante”. 

 
        4.1- Lê a frase e sublinha a palavra onomatopaica.  

__________________________________________________________________________________ 
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5- “Venha comer connosco. – convidou, com a certeza de que a 

palavra “comer” actuaria como uma palavra mágica”. (pág. 38, 

sexto parágrafo). 

 

5.1 – Transcreve do texto frases que retratem o rapaz que os três 

amigos conheceram.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6- “ – Meu pai é mancebo de lavoura” (pág. 41, quinto parágrafo) 

 

6.1 – Consulta um dicionário e regista o significado da palavra 

sublinhada. 

__________________________________________________________________________________  
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V Capítulo 

No Mosteiro de Santa Clara 

 

1- O que andavam os pedreiros a construir? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2- Na penúltima linha da p. 44 há um recurso expressivo. Indica o seu 

nome.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3- O narrador relata um incidente ocorrido no Mosteiro de Santa Clara. 

Diz, por palavras tuas, o que se passou. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4- “Orlando concordou em procurar os almocreves …” (pág. 50, último 

parágrafo). 

 

4.1 – Procura o significado da palavra em destaque.  

__________________________________________________________________________________ 

 

5- “Creio que não havia bem um projeto…” (pág.51, sétimo parágrafo). 

 

5.1 – Enumera algumas características da construção do século XIII.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VI Capítulo 

Na corte do rei D. Dinis 

 

1- Coloca a letra V se as frases forem verdadeiras e F se forem falsas. 

Justifica as que estiverem incorrectas. 

 

             A viagem até Leiria correu bem. 

 

             A corte do rei D. Dinis era pouco alegre e divertida. 

 

             O Orlando, o João e a Ana não se integraram num grupo de 

jograis que se dirigia para o castelo. 

 

             Houve cantares, danças e um banquete. 

 

             A mulher do rei D. Dinis é a D. Vitaça. 

 

             O príncipe herdeiro chamava-se Afonso Sanches e quando subiu 

ao trono ficou conhecido como D. Afonso V, o Bravo. 
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2- Regista os significados das palavras legítimo e bastardo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3- Quais eram os nomes dos filhos bastardos do rei? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
4- Completa a frase: “A única princesa, já grandinha … chama-se 

_______________________________________________.” 

 
5- Atenta à seguinte frase: “… As damas … comiam agora afastadas 

umas das outras, devorando com apetite pedaços de carne …” 

(pág.60, quinto parágrafo). 

 

         5.1 Descreve a forma como as pessoas da corte se alimentavam. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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VII Capítulo 

Um novo amigo 

 

1- Onde dormiram os três amigos?  

__________________________________________________________________________________ 

 

2- Quais eram os símbolos dos peregrinos?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
3- Indica o sinónimo das palavras destacadas: 

“Também ela estava exausta.” (p.66, último parágrafo) 

__________________________________________________________________________________ 
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VIII Capítulo 

Como se tivessem entrado na gravura … 

 

1- O título deste capítulo faz lembrar um episódio já passado. Diz do 

que se trata. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Atenta à seguinte frase: “A Ana olhou para si própria … Apetecia-

lhe tanto tomar um banho …” (Pág. 76, décimo parágrafo). 

 
2.1 – Enumera algumas características da higiene praticada no séc. 

XIII.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3- Explica o significado da expressão “trabalhar de sol a sol …”(pág.77, 

quinto parágrafo).  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4- “Mais perto da orla do matagal, um grupo de homens 

encapuçados ocupava-se com qualquer coisa que não 

identificaram imediatamente “. (pág. 77, penúltimo parágrafo). 

 
4.1 – Que estavam esses homens a fazer? 

_______________________________________________________________________________ 

4.2 – Tendo em consideração a ocupação desses homens, diz como 

se chamavam. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 
5- Atenta à seguinte frase: “Nesta altura, os físicos eram médicos e 

veterinários ao mesmo tempo …” (pág.79, oitavo parágrafo). 

                 5.1 – Como se chamava o físico do rei?   

 

_______________________________________________________________________________ 
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IX Capítulo 

Que fazer? 

 

1- Marca com V ou F as seguintes afirmações, justificando as que estão 

incorrectas. 

                 O João seguiu o falcoeiro e o outro homem até uma casa sumptuosa. 

                  Estavam todos a preparar um plano para matar o rei D. Dinis. 

                  D. Fradique era o autor da conspiração. 

As inquirições eram averiguações que se faziam para saber se 

algum nobre se apropriava de terras vizinhas.  

                 A bruxa Berenice recusou-se a preparar o veneno para o rei. 

                 O Orlando, o João e a Ana foram tomar banho no rio Lis. 

Entretanto, encontraram dois mercadores que vendiam açúcar 

para a Flandres e Inglaterra. 

                  Estes ofereceram-lhes um belo banquete. 

                  Os mercadores não sabiam do milagre das rosas. 
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X Capítulo 

No bosque 

 

1- O que ia fazer o rei e a sua comitiva? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2- Que processo usaram os “nossos três amigos” para poderem ir ter 

com eles ao bosque? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3- Escreve o sinónimo de “vogarem” (p.97 – linha 19). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4- O que aconteceu ao falcão do príncipe D. Afonso? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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5- Com quem é que o Orlando queria encontrar-se? Porquê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6- Atenta à frase: “Os dois irmãos viram-se sozinhos na floresta.” 

(Pág. 101, décimo segundo parágrafo). 

                           

                 6.1 - A caminho do castelo, o que viram os dois irmãos? 

____________________________________________________________________________ 

 

          6.2 – O que fez o João? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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XI Capítulo 

Uma noite fantástica 

 

1 – Numera os acontecimentos pela ordem em que ocorreram. 

                           

                          O rapaz caiu num pântano. 

                          O João pediu à bruxa Berenice que o transformasse num gamo 

selvagem. 

                            A bruxa Berenice salvou o jovem e levou-o para a sua cabana. 

                            O João não encontrou o falcão e perdeu-se no bosque. 
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XII Capítulo 

Magias …  

 

1-  “Longa história temos nós para te contar … descobriu-se tudo! – 

disse a Ana”. (pág. 112, quarto parágrafo). 

                                    

1.1 Afinal o que se tinha passado no castelo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2-  “Eu sou testemunha! O tal Fradique enganou a Berenice! Disse 

que precisava de veneno para matar ratos”. (pág. 113, décimo 

primeiro parágrafo). 

 

2.1 O que poderia acontecer à bruxa Berenice se fosse condenada? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3- Atenta à frase: “O tropel dos cavalos aproximava-se cada vez mais. 

Já se ouvia até a matilha dos sabujos, excitada pela corrida.” 

(pág.115, décimo quarto parágrafo). 

 

3.1 Como é que os três amigos e a feiticeira conseguiram fugir? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4- Atenta à frase: “Anda, João! Vamos embora!” (pág. 118, sétimo 

parágrafo). 

 

4.1 – Os três amigos voltaram para casa. Para que século regressaram? 

__________________________________________________________________________________ 
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A minha opinião sobre o livro 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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II – Texto para dramatização do capítulo VI – Na corte de D. Dinis 

 

1º Ato – Na Biblioteca 

 

Sofia 

   Rita             

   Afonso 

Jovens estudantes 

 

2 º Ato - Sarau 

Personagens:                                                                                              

Ana 

                                    João    

Orlando 

Rei D. Dinis, O Lavrador 

Rainha Santa Isabel  

D. Constança 

D. Afonso IV, o Bravo 

Pedro, conde de Barcelos 

Afonso Sanches 

Bailarinas 

Trovadores e Jograis 

Bispo 

D. Vitaça 
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ATO 1 

Três amigas vão a uma biblioteca para fazerem uma pesquisa para um 

trabalho e conversam sobre os livros expostos.   

 

Rita – (Apontando para alguns livros presentes) Ouçam! Vocês já leram alguns 

destes livros da coleção Viagens no Tempo? 

Sofia – Eu já li o primeiro Uma Viagem ao Tempo dos Castelos. É simplesmente 

espetacular!  

Afonso – (Folheia o livro) Eu sei quem são as autoras! São as mesmas que 

escreveram a coleção Uma Aventura, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 

Qual é o assunto do livro? 

Rita – Já me aconselharam esses livros, mas nunca li nenhum! 

Sofia – Estão sempre a tempo para ler um bom livro! 

Afonso – Conta lá! Qual é o assunto? 

Sofia – Esta história fala-nos de dois irmãos, a Ana e o João, que conhecem um 

cientista, o Orlando, que criou uma máquina para se poder viajar no tempo … 

Daí o nome da coleção “ Viagens no Tempo”. 

Rita – (Curiosa) Conta mais! 

Sofia – O Orlando faz parte da AIVET … 

Afonso – (Com um tom de gozo) Isso é alguma nave espacial?  

Rita – (Rindo) E o Orlando é um extraterrestre! 

Sofia – Duhhhhh! Que piada! Nada disso! A AIVET é a Associação Internacional 

de Viagens no Espaço e no Tempo. O João e a Ana foram aceites pelos 

cientistas desta associação e isso permitiu-lhes embarcar numa viagem 

fantástica! Uma viagem no tempo. Em poucos segundos mergulharam no 
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passado, no tempo dos castelos, de reinados, das caçadas, das florestas 

infestadas de lobos e javalis … 

Afonso – (Admirado) Isso é transcendente! 

Rita – Ah! (surpreendida) Se eles viajam no tempo, a partir do seu testemunho 

podemos aprender história ao ler estes livros … Pois os nossos manuais têm 

uma linguagem muito difícil! 

Sofia – Para não falar que os livros são divertidíssimos pelas aventuras que 

apresentam! 

Afonso – (Pegando no livro Uma Visita à Corte do Rei D. Dinis) Olhem … O João, 

a Ana e o Orlando desta vez viajam até ao século XIII! Diz que D. Dinis ficou 

conhecido como o Lavrador, porque tomou medidas para desenvolver a 

agricultura … 

Sofia – Como seriam os saraus na corte de D. Dinis?! 

Rita – Devia ser uma corte divertidíssima! Pelo que sei, o rei gostava de viver 

rodeado de artistas e, no castelo, havia todas as noites festas esplêndidas, 

grandes banquetes, muita música e dança! 

Afonso – (Entusiasmado) Está aqui um capítulo que descreve um sarau na 

corte de D. Dinis. O João, a Ana e o Orlando juntaram-se a um grupo de jograis 

e conseguiram entrar no castelo para participar no sarau! 

Rita e Sofia – (Com entusiasmo) O que é que aí diz? Lê Afonso!  
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ATO 2 

Afonso – (Levanta-se, vira-se para o público e lê um pequeno excerto, pág. 55, 

primeiro parágrafo). 

(As personagens que entram no sarau preparam-se …) 

Assim que entraram na sala do trono, a Ana quase chorou de felicidade. Tinha 

diante dos seus olhos o espetáculo mais fascinante que vira em toda a sua 

vida! 

O rei e a rainha impunham-se, nos seus trajes ricos de festa … 

Numerosas damas e cavalheiros espalhavam-se em volta da sala, uns sentados, 

outros de pé, aguardando ansiosamente a chegada de novos jograis. Porque os 

que viviam na corte já tinham cantado. Junto do rei estava um homem pálido 

de barba branca … Aos pés da rainha, sentada num banquinho, estava uma 

dama muito corada e muito morena. 

Orlando, arrebatado também com o que via, passou-lhes o braço pela cintura, 

puxando-os com força para si …  

(Os jograis aproximam-se do trono, saudando os reis com uma vénia profunda. 

O rei lança um grande sorriso para uma das bailarinas. À esquerda ficam os 

músicos e as cantoras, onde o Orlando, a Ana e o João tiveram de se integrar, e 

as bailarinas ficam no lado oposto. Após a saudação, todos se sentam, com 

exceção dos três amigos que ficam de pé em diálogo). 

 

Orlando – Ana! João! Olhem para isto com olhos de ver! 

João – Quem é aquele homem que está ao pé do rei? 

Orlando – É um dos homens mais importantes e poderosos do reino. Chama-

se Domingo Jardo e é bispo de Lisboa. Foi ele quem convenceu o rei a fundar a 

primeira universidade portuguesa, em Coimbra. 
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Ana – E aquela senhora junto da rainha? 

Orlando – Não sei. Pode ser Dona Vitaça, uma dama que ela trouxe na 

comitiva, quando veio do reino de Aragão para casar com D. Dinis … 

(desesperado) Estou “frito”! Sou muito desafinado, tenho voz de cana rachada 

e não sei cantar …. 

João – (confiante, mexendo-se ansiosamente) Mexa só os lábios. 

Ana – (dirigindo-se ao João) Agora vê lá o que fazes! Se armas bronca ainda 

vamos parar às masmorras.  

João – Que ideia! Então achas que a rainha deixava que fizessem uma coisa 

dessas a um velho e duas crianças? 

Ana – Ora! Cala-te mas é. 

 

(Os músicos começam a tocar e as bailarinas avançam para o meio da sala. O 

rei olha descaradamente para uma das bailarinas …) 

 

Baile – dança da carola 

 

João – (fala para o Orlando) O rei tem bom gosto! 

Orlando – (Ri) Tem, sim senhor! E não esconde! 

 

(Na assembleia, duas damas da corte cochichavam entre si, deitando olhares 

furibundos na direção da bailarina). 

Orlando – (Ri e aponta para as bailarinas) Olha ali João! Aquelas devem ser as 

favoritas do rei. Estão fulas por ele achar tanta graça à bailarina …  

João – Safa, que o rei D. Dinis era danado! À falta de uma, tinha logo três 

favoritas …  
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Orlando – Três que estejam à vista. Se calhar tem mais! 

(Baile termina e agora vão cantar a canção “Ai flores do verde pinho”). 

João – (eufórico) Chegou a nossa vez! 

Ana – E tu estás radiante! O que é que a gente faz? Se nos descobrem? 

João – Cala-te e canta! Vá! Vai começar … 

(Duas raparigas avançam, são as solistas e começa a música). 

João – (No fim da canção, repetiu bem alto, sozinho) “Eu é é é!...”(Orlando 

começa a bater palmas para disfarçar e toda a gente segue o seu exemplo). 

 

(O rei levanta-se e atravessa o aposento, seguido pela rainha. Ao chegarem à 

mesa o rei faz um pequeno gesto de convite  para os presentes irem comer. 

Nesta altura, os filhos levantam-se para comer.  Todos começam a comer, à 

exceção do príncipe herdeiro que está isolado e carrancudo. Depois de 

comerem, dirigem-se à mesa outros membros da corte).  

 

Orlando – São os filhos do rei. O mais novo é o príncipe herdeiro. Será dentro 

de alguns anos, D. Afonso IV, o Bravo. 

João – Mas afinal quem subia ao trono não era sempre o filho mais velho? 

Ana – (olhava, com pena, um rapaz que devia ter uns dezoito anos) Se calhar 

os outros dois morrem. É?  

Orlando – Não morrem nada. Os dois mais velhos são bastardos, não têm 

direito ao trono. (apontando para um dos filhos do rei). Aquele ali chama-se 

Pedro e o pai deu-lhe o título de Conde de Barcelos. É uma bonita figura, não 

acham? 

Ana – (corada) Eu acho. E o outro? É pouco mais velho que o príncipe 

herdeiro… 
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Orlando – O outro, Afonso Sanches, é o preferido do pai. A única princesa 

chama-se Constança. 

Ana – Então a rainha aceita viver com os bastardos do rei? 

Orlando – Aceita, ou não tem outro remédio. E o pior não é isso, D. Dinis teve 

a triste ideia de dar um castelo ao príncipe herdeiro e obrigá-lo a viver lá 

sozinho, para se fazer um homem. 

João – Sozinho? Mas ele não tem mais de oito anos! 

Orlando – Sozinho é uma maneira de dizer. O castelo dele está cheio de 

criados e acompanhantes. Com certeza mandaram também a ama que o criou, 

mestres para o educarem … 

Ana – Coitado! Mas longe dos pais deve sentir-se infeliz. 

(As pessoas comem e bebem com sofreguidão) 

João – São uns autênticos alarves! 

Orlando – Sabem, nesta época não existiam grandes modos à mesa! Não havia 

pratos, nem garfos. E, sempre que necessário, cada um tirava da cinta a sua 

própria faca, limpando-a à toalha depois de a utilizar. O que verdadeiramente 

lhes servia de talher eram os dedos! 

Ana – Eia! Os dedos desta gente só escorrem gordura! 

João – Pessoas tão bem vestidas e têm este tipo de comportamento! 

Ana – Alarves ou não alarves, vou fazer o mesmo, que estou cheia de fome. 

(A Ana retira da travessa um pedaço de carne e começa a comer). 

 

(Todos comem) 

Orlando – Já repararam que Afonso Sanches está cheio de cochichos com o 

pai? 

Ana – O futuro Afonso IV é que não está a gostar muito disso … 
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D. Afonso IV dirige-se ao irmão bastardo, Afonso Sanches, e começa a agredi-

lo. Todas as pessoas param para averiguar o que se passa. Coloca-se a 

gravação do poema conclusivo, feita pelos alunos. Enquanto o poema é ouvido, 

a ação continua. 

 

O Bispo tenta separar os irmãos mas leva uma bofetada. Dois dos presentes 

separam-nos e o príncipe herdeiro é obrigado a sair. 

A rainha, pouco depois, ausenta-se também. 

 

Poema 

Que tristeza deve sentir 

Este jovem solitário  

Que nem é capaz de sorrir 

Perante tão belo sarau. 

 

O rei distraído, 

Brinca e ri com o seu filho preferido 

Segredam ao ouvido 

Deixando o jovem príncipe em fúria 

 

Enquanto toda a gente come  

Com grande sofreguidão 

Os dois irmãos se chateiam  

Criando uma grande confusão. 

 



 

 

 

            www.editorial-caminho.pt  |  www.leya.com  |  www.uma-aventura.pt   
 

 
Uma Visita à Corte do Rei D. 

Dinis 
FICHA DE TRABALHO 

33 

Ninguém lhes podia tocar 

Nem a bondosa rainha! 

O jovem príncipe tiveram de arrastar 

Para a festa continuar! 

 

“Esta criança é brava” 

comentava um cavalheiro! 

Um dia quando for para a guerra 

Será um grande guerreiro. 

 

A velha ama acalmou  

A fúria do principezinho, 

Que vivia no seu castelo 

Triste e sozinho. 

 

A festa continuou 

Sem a bondosa rainha  

Que perante tal conflito 

Se ausentou!   
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III – Adivinhas  

Quem é quem? 

 

Segue o exemplo e inventa algumas adivinhas sobre as personagens 

que conheceste na obra “Uma Visita à Corte do Rei D. Dinis”. 

 

Vivia em Leiria,  

Onde se situava o seu castelo. 

A sua maior alegria  

Era viajar por todo o país. 

 

Tomou o gosto pela cultura 

E fundou a sua primeira universidade! 

Muito ajudou o nosso país 

Mas não compreendia a extrema bondade  

Da nossa querida rainha. 

 

Era um grande trovador 

E a sua corte divertidíssima! 

Que grande conquistador 

O nosso “rei poeta”! 

  

 



 

 

 

            www.editorial-caminho.pt  |  www.leya.com  |  www.uma-aventura.pt   
 

 
Uma Visita à Corte do Rei D. 

Dinis 
FICHA DE TRABALHO 

35 

IV- Ficha sobre o Regulamento da A.I.V.E.T. 

A.I.V.E.T. – Associação Internacional de Viagens no Espaço e no 

Tempo 

 

Só podem pertencer à A.I.V.E.T. pessoas que sejam: 

 INTELIGENTES – Para perceberem a importância da sua 

missão. 

 CORAJOSAS – Para se arriscarem em viagens de alto risco. 

 HONESTAS – Para nunca terem a tentação de roubar tesouros 

do passado. 

  CAPAZES DE GUARDAR SEGREDOS – Para nunca revelarem os 

ficheiros secretos da A.I.V.E.T. 

 CAPAZES DE CUMPRIR UM JURAMENTO – Para nunca traírem 

a promessa de não alterar o passado. 

 

Se conheces a A.I.V.E.T. acrescenta a esta lista outras regras que 

não estão aqui mas que os cientistas respeitam sempre. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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V – Informação sobre a música e a dança no século XIII 

 

As canções trovadorescas, cantadas por poetas-músicos, surgiram 

no Sul de França, no final do século XI. 

 

A cantiga “A Virgen que Deus Madre est” é da autoria de D. Afonso X, 

o Sábio (1221-1284), rei de Leão e de Castela. Filho de D. Fernando 

III e de Beatriz de Sabóia, avô do rei D. Dinis. 

 

Acolheu na sua corte músicos e trovadores, e ele próprio escreveu e 

musicou um sem número de poesias em galaico-português (língua 

comum à Galiza e a Portugal, na Idade Média) que ficaram 

conhecidas como Cantigas de Santa Maria. 

As cantigas de Santa Maria são a maior coleção de música de 

repertório galaico-português, conta com mais de quatro centenas de 

cantigas que louvam a Virgem e narram os seus milagres. 
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Iluminura das Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, o Sábio, rei 

de Leão e Castela 

Para além da música religiosa existia também a música profana 

(música não religiosa). Este tipo de música era tocada e ouvida não 

só pelo povo como, também, pela aristocracia. As canções da 

aristocracia eram executadas pelos trovadores. Estes eram, 

normalmente, nobres letrados que escreviam os seus próprios 

poemas e respetivas músicas (poetas músicos que apresentavam 

material original) ao contrário dos músicos de igreja que baseavam 

a sua arte em melodias do passado (nos cantos gregorianos). Os 

temas predominantes eram o amor, a natureza, as cruzadas e a 

mulher. Apesar da sociedade feudal ser dominada por homens, a 

mulher era muito respeitada devido ao culto universal a Maria, Mãe 

de Cristo. Os trovadores pertenciam à classe aristocrática, como foi 

referido, mas um artista, mesmo sem linhagem, podia ser bem aceite 

pelo seu talento. 

 

Em Portugal, o rei D. Dinis  foi um trovador muito considerado. 

Viveu entre os anos 1261 – 1325. Contribuiu muito para a 

divulgação da música trovadoresca e da generalidade da música que 

se fazia nesta época. Compôs 138 obras musicais que se encontram 

no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. A obra “Ai flores de 
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Verde Pinho” é da sua autoria. Um dos seus grandes feitos foi, ainda, 

a criação da Universidade, que incluía a disciplina de música. 

Ai flores do Verde Pinho 

 

A música profana da corte medieval também servia para se ouvir, 

para animar o jantar, ou para dançar. 

 

A “Carola” é uma dança em cadeia executada por grupos de 

raparigas e rapazes, acompanhados pelo canto de uma delas ou por 

instrumentos ocasionais (flauta, tamborim, gaita de foles, viola de 

arco, rabeca, címbalos, saltério, etc …). O chefe de fila tem a tarefa de 

improvisar a sequência de várias figuras: o arco, a espiral e o túnel. 
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