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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 3  

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Ler em suportes variados textos dos géneros: crónica 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 
Fazer inferências devidamente justificadas. 
Identificar tema(s), ideias principais, opiniões e argumentos. 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto. 

• Gramática 
Identificar classes de palavras: nomes, adjetivos, pronomes, conectores 

discursivos. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Crónica – Os Bárbaros 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Lê o seguinte texto. 

 

Primeiro vieram a cavalo e a galope. Guerreando porque serem guerreiros era a sua condição e a sua 

razão de viver. Os bárbaros. Alanos, Vândalos e Suevos. Mais tarde os Visigodos. Algo os atraía já neste claro 

azul quase africano. Vinham dos seus países brancos e invernosos, talvez gostassem do brando clima e do azul 

do céu, gostavam decerto das terras que conquistavam aos indígenas, e onde se instalavam. Depois pararam 

as visitas violentas. As últimas, e mais breves, foram as francesas. 

E durante muito tempo não houve incursões. Até ao advento do turismo. E 

então ei-los que se puseram a chegar todos os anos pelo verão, voando ou de camioneta de vidraças 

panorâmicas e ar condicionado, de automóvel também, naturalmente, e até em auto-stop, que é a maneira 

atual de viajar na garupa do cavalo. Enchem os hotéis de todas as estrelas que há na terra e também os 

parques de campismo onde erguem as suas tendas de paz. Vêm armados de máquinas fotográficas e de 

filmar. E só lhes interessam as coisas, e eles próprios no meio delas. Quanto aos indígenas, querem lá saber. 

Como dantes. É uma coisa engraçada, o turismo. Porque não traz nada de verdadeiramente novo. Como, de 
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resto, nada neste mundo, ou tão pouco. As coisas é que mudam de nome e de rosto com o tempo. 

Mas repetem-se incessantemente. 

Estou a escrevinhar estas regras – já muitas vezes escritas – porque avistei agora mesmo, 

da minha janela, um grupo loiro e colorido de vikings, saindo do seu drakkar terrestre e sem cabeça de 

dragão. 

Obras Completas de Maria Judite de Carvalho V, Lisboa, Minotauro, 2019. 

 

 

Responde às questões de forma clara e contextualizada. 

 

1. Indica a quem se refere o título desta crónica. 

2. Explicita a situação que levou a cronista a escrever este texto. 

3. Transcreve do texto uma opinião e um facto. 

4. Elabora um pequeno resumo desta crónica. 

 

 


