
Vieram à cidade

Quando à meia-noite parte, quem leva dentro o comboio?
Gente pobre, camponeses e soldados. É mais barato viajar durante a

noite do que pagar a pensão e partir no outro dia.
Percebe-se nas caras cansadas das famílias da província, pai, mãe,

filha e, às vezes, neto, que a sua rápida visita à cidade nada teve de
prazer.

Vieram à cidade despedir-se de um parente, enterrar um morto,
tratar de uns papéis, procurar um emprego.

A noite apagou, há muito, a paisagem. Os relógios andam devagar.
São três, quatro, cinco, horas da manhã. Nada há que possa distrair

as pessoas. Não se pode ler, as conversas morrem aos poucos, o corpo
vai-se moendo nos assentos duros.

Todos os dias, dois longos comboios atravessam o país com muitas
centenas de pessoas e durante a noite. São muitos quilómetros
percorridos, quando quase tudo dorme, numa viagem feita de sono,
cansaço, frio e suor.
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• Lê o texto com atenção.

Compreende o texto

1 – Localiza no tempo a história do texto.

2 – Porque viaja esta gente de noite?
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5 – Completa as frases, escolhendo a palavra certa, conforme o texto.

6 – Neste comboio viajam soldados e camponeses.

8 – Fala de uma viagem que já tenhas feito, não te esquecendo de dizer
onde foste, com quem foste, que meio de transporte utilizaste, a que horas
partiste, o que viste, o que fizeste…

3 – Pelo que se lê no texto, sabemos que a viagem é… (V ou F)

pouco vagarosa.

muito maçadora.

Vocabulário

Gramática

Expressão Escrita

7 – Substitui os nomes por pronomes pessoais.

soldados e camponeses são dois .

O comboio leva o soldado.

muito rápida.

muito bonita.

4 – É uma viagem muito demorada. Que frase do texto te diz isto?

pouco cómoda.

pouco agradável.

A viagem é .

Quem viaja é gente .

Os relógios andam .

As famílias fazem uma visita à cidade.

rápida     ⚫ pobre     ⚫ demorada     ⚫ devagar

verbos
nomes

adjetivos

O comboio leva os camponeses. Ele leva-os.


