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Ateliê 

Das Letras 

Guião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivos 

Geral 

Dar a conhecer a exposição Das Letras: retratos literários, caricaturas de Loredano 

Cássio. 

Específico 

Dar a conhecer alguns escritores e obras literárias que escreveram para a infância 

através de jogos e atividades educativas. 

 

2 Público-alvo 

Crianças dos 6 aos 10 anos (1º ciclo) 

 

3 Duração 

75 minutos 

 

4 Recursos materiais (em anexo) 

Matérias para os jogos e atividades 

 

5 Recursos humanos 

1 técnico de animação 
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1ª Parte | Vista à exposição 

 
Convidar a ver a exposição do artista brasileiro Cássio Loredano 

 Primeiro explicar o que é a caricatura 

 

Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, tal como políticos e artistas, 

aqui são escritores portugueses e estrangeiros. 

A caricatura salienta, destaca e exagera as características da pessoa de uma forma 

humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos 

particulares em cada indivíduo, os gostos, o que lhe vai na alma. 

Historicamente a palavra caricatura vem do italiano caricare (carregar, no sentido de 

exagerar, aumentar algo em proporção). 

A caricatura é a mãe do expressionismo, onde o artista desvenda as impressões que a 

índole e a alma deixaram na face da pessoa. 

A distorção e o uso de poucos traços são comuns na caricatura. Diz-se que uma boa 

caricatura pode ainda captar aspetos da personalidade de uma pessoa através do jogo 

com as formas. 

 

 Visita à exposição; parar para apresentar só estes escritores, que têm obras 

literárias para a infância e juventude: 

 10 quadros e 11 escritores (os escritores Sophia Mello Breyner Andresen e 

Miguel Sousa Tavares estão representados no mesmo quadro) 

 

 

1- Agustina Bessa Luís (quadro nº 1) 

2- Antero de Quental (quadro nº 5) 

3- Camilo Castelo Branco (quadro nº 22) 

4- Eugénio de Andrade (quadro nº 35) 

5- José Eduardo Agualusa (quadro nº 60) 

6- José Saramago (quadro nº 62) 

7- Lewis Carroll (quadro nº 71) 

8- Mia Couto (quadro nº 81) 

9- Robert Louis Stevenson (quadro nº 98) 

10- Miguel Sousa Tavares (quadro nº 107) 

11- Sophia Mello Breyner Andresen (quadro nº 107) 
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1- Agustina Bessa Luís  

 
 

2- Antero de Quental  

 
 

3- Camilo Castelo Branco  

 
 

4- Eugénio de Andrade  

 
 

5- José Eduardo Agualusa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- José Saramago  

 
 

7- Lewis Carroll  

 

 
 

8- Mia Couto  

 
9- Robert Louis Stevenson 

 

 
 

10- Miguel Sousa Tavares /Sophia 

Mello Breyner Andresen  
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Desenvolvimento 

 

 

1. Agustina Bessa Luís 

Ainda é viva, nasceu em 1922. 

Descendente, pelo lado de seu pai, Artur Teixeira de Bessa, de uma família de raízes 

rurais de Entre Douro e Minho, desde muito nova que se interessou por livros, 

começando por ler alguns da biblioteca do avô materno. Foi através destas primeiras 

leituras que tomou contacto com alguns dos melhores escritores franceses e ingleses, os 

quais lhe despertaram a arte narrativa.  

É também conhecido o seu interesse pela vida e obra de um dos grandes expoentes da 

escola romântica, Camilo Castelo Branco, cuja herança se faz sentir quer a nível 

temático (inúmeras obras de Agustina se relacionam com a sociedade de Entre Douro e 

Minho), quer a nível da técnica narrativa (explorou ficcionalmente a própria vida de 

Camilo.  

Além da atividade literária, a escritora envolveu-se em diversos projetos. Colaborou em 

várias publicações periódicas, tendo sido entre 1986 e 1987 diretora do diário O 

Primeiro de Janeiro (Porto). Entre 1990 e 1993 assumiu a direção do Teatro Nacional 

de D. Maria II (Lisboa). 

Vários dos seus romances foram já adaptados ao cinema pelo realizador Manoel de 

Oliveira, de quem é amiga e com quem tem trabalhado e colaborado de perto. Exemplos 

desta parceria são Fanny Owen (Francisca, 1981), Vale Abraão . 

Em 2004, aos 81 anos, recebeu o mais importante prémio literário da língua portuguesa: 

o Prémio Camões.  

Particularidade a destacar | maçã trincada 

Bibliografia para a infância  

A Memória do Giz 

Contos Amarantinos 

Vento, Areia e Amoras Bravas 

O Dourado 

Dentes de Rato 

 

A obra conta a história de Lourença, uma rapariga que tinha três irmãos. O mais velho 

era Artur, Falco, que era Francisco, e por fim, a mais velha de todos os irmãos, Marta. 

Lourença tinha como alcunha o nome «dentes de rato», porque os dentes dela eram 

pequenos e finos e porque ela tinha a mania de morder a fruta que estava na fruteira e 

deixar lá os dentes marcados. Um dia foi convidada para um casamento e tudo o que 

tinha de fazer era apresentar as alianças numa bandeja. Mas no final ela não chegou a 

perceber o que era para fazer e outra menina foi no seu lugar. 

O seu pai era uma pessoa respeitada e amável, mas mais parecia uma visita pois 

passava pouco tempo em casa. Certo dia, ela voltou para o colégio, mas modificada, 

pois os seus dentes de rato tinham-lhe caído e nasceram-lhe novos, mais redondos e 

fortes. Quando fez nove anos, ninguém reparou e só recebeu um lenço e um relógio. 

Mas à noite uma pomba foi pousar no peitoral da sua janela e ela pensou que aquele era 

o seu presente de anos e achou que o mundo inteiro esperava por ela, e os mares todos, 

com as suas tempestades, podiam ficar calmos porque ela assim queria que fosse. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanny_Owen&action=edit&redlink=1
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2. Antero de Quental 

Escritor que já faleceu, viveu no séc, XIX. Escreveu um poema As Fadas. 

Ler alto para as crianças um excerto do poema: 

 

As fadas...eu creio nelas! 

Umas são moças e belas, 

Outras, velhas de pasmar... 

Umas vivem nos rochedos, 

Outras, à beira do mar... 

 

Quantas vezes, já deitado, 

Mas sem sono, inda acordado, 

Me ponho a considerar, 

Que condão eu pediria, 

Se uma fada, um belo dia, 

Me quisesse a mim fadar... 

   

Oh, se esta noite, sonhando, 

Alguma fada, engraçando 

Comigo (podia ser) 

Me tocasse coa varinha 

E fosse minha madrinha, 

Mesmo a dormir, sem a ver... 

   

E que amanhã acordasse 

E me achasse... eu sei! me achasse 

Feito um príncipe, um emir!... 

Até já, imaginando, 

Meus olhos se estam fechando... 

Deixa-me já já dormir 

 

 

Particularidade a destacar | a fada 

Bibliografia para a infância | poema As Fadas 

 

3. Camilo Castelo Branco 

Grande escritor português do séc. XIX. 

Foi um dos escritores mais profícuos do segundo Romantismo português. Poeta, 

panfletário, polemista, prefaciador, crítico, tradutor, romancista, dramaturgo, 

bibliógrafo, historiador, cultor de todos os géneros, o conjunto da sua obra literária é o 

mais vasto e diversificado de todo o século dezanove. No romance, género que mais 

versou (publicou cinquenta e quatro romances), Camilo escreveu na fronteira entre o 

idealismo romântico (mas já, de certo modo, sob a influência da corrente realista) e a 

tentativa de alcançar a estética da geração naturalista.  

A 16 de março 1825 nasceu em Lisboa o escritor Camilo Castelo Branco, numa família 

da pequena burguesia trasmontana, perdeu a mãe aos dois anos e o pai aos dez.  

Por decisão do conselho de família, foi, com a irmã Carolina, viver para Vila Real, a 

cargo de uma tia paterna, Rita Emília da Veiga Castelo Branco. 
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Quando Camilo tinha 14 anos, a irmã, que era mais velha, casou com o médico 

Francisco José de Azevedo, e foi viver com eles para Vilarinho da Samardã, uma aldeia 

perto de Vila Real. Foi um adolescente muito livre, gostava de passear pelos montes e 

de ouvir histórias, que mais tarde ele recordará nos seus livros. Recebeu lições do Padre 

António de Azevedo, irmão do cunhado, que viveu com eles em casa, e que lhe deu as 

primeiras aulas de catequese, música, latim, francês e língua portuguesa.  

Camilo aos 16 anos trabalhou numa repartição pública, em Ribeira de Pena. Conheceu 

Joaquina Pereira da França, rapariga que vivia na aldeia de Friúme e casou com ela. 

Passado algum tempo foi para Lisboa, e depois para o Porto, estudar na Escola Médica. 

Viajou muito e não parou em lado nenhum, passou por Vila Real, Coimbra, Porto. 

Começou a escrever em muitos jornais e vivia da escrita como jornalista. 

Aos 25 anos, conheceu num baile uma mulher que foi muito especial para ele, Ana 

Plácido, mas ela já era casada com outro homem. Os dois apaixonaram-se e Ana 

abandonou o marido e fugiu com Camilo para Lisboa.  

Camilo teve que trabalhar muito para sustentar a família e começou a escrever com mais 

força, para além dos jornais, editou muitos livros com histórias românticas. Uma das 

histórias mais conhecidas é a que está no romance “Amor de Perdição”, onde ele contou 

a história de amor entre Teresa Albuquerque e Simão Botelho, que não podiam casar 

porque as suas famílias eram inimigas. 

Camilo e Ana acabaram presos, porque Ana era casada com outro homem, que os 

mandou prender. Foram para a cadeia, no Porto. Mesmo na prisão Camilo continuou a 

escrever. Ouviu aí muitas histórias de vida de ladrões, de homens criminosos, do Zé do 

Telhado.  

O tribunal não os culpou, foram libertos e foram viver para Lisboa e mais tarde para São 

Miguel de Seide, aldeia onde Ana Plácido tinha uma casa. Viviam aí com os 3 filhos, o 

Manuel, o Nuno e o Jorge de quem gostavam muito. 

O único trabalho que Camilo teve foi o de escrever histórias, imaginar novas 

personagens e cenários para os livros. 

Teve que escrever muito para alimentar os filhos e a mulher, e porque não podia parar 

de o fazer, escreveu centenas de livros.  

Viveu em Seide 25 anos e aqui escreveu os seus melhores romances: “A Brasileira de 

Prazins”, “A Queda de um Anjo”, as “Novelas do Minho”. 

Criou imensas histórias românticas, histórias de bandidos, de guerras, de amores 

impossíveis, de bruxas, de famílias ricas e pobres, de casamentos, e de coisas 

espantosas. 

Os seus olhos não se compadeceram das muitas horas que passou a escrever à luz das 

velas. Com a velhice acabou por ficar cego. Morreu em Seide, com 65 anos, e deixou-

nos um mar de livros com histórias fabulosas para todos nós lermos. 

Particularidade a destacar | Casa de Camilo  

Bibliografia para a infância – livros adaptados 

A Brasileira de Prazins 

A Queda de um Anjo 

Amor de Perdição 

 

4. Eugénio de Andrade  

Nasceu em 1923 e morreu em 2005. O nome verdadeiro é José Fontinhas, nasceu na 

freguesia de Póvoa de Atalaia (Fundão) em 19 de janeiro de 1923. Fixou-se em Lisboa 

aos dez anos, com a mãe, que entretanto se separara do pai. 

Em 1943 mudou-se para Coimbra, onde regressa depois de cumprido o serviço militar 

convivendo com Miguel Torga e Eduardo Lourenço. Tornou-se funcionário público em 
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1947, exercendo durante 35 anos as funções de Inspetor Administrativo do Ministério 

da Saúde. Uma transferência de serviço levá-lo-ia a instalar-se no Porto em 1950, numa 

casa que só deixou mais de quatro décadas depois, quando se mudou para o edifício da 

Fundação Eugénio de Andrade, na Foz do Douro. 

Durante os anos que se seguem até hoje, o poeta fez diversas viagens, foi convidado 

para participar em vários eventos e travou amizades com muitas personalidades da 

cultura portuguesa e estrangeira. 

Apesar do seu enorme prestígio nacional e internacional, Eugénio de Andrade sempre 

viveu distanciado da chamada vida social, literária ou mundana, tendo o próprio 

justificado as suas raras aparições públicas com «essa debilidade do coração que é a 

amizade». 

Recebeu um sem número de distinções, entre as quais o Prémio da Associação 

Internacional de Críticos Literários (1986), Prémio D. Dinis da Fundação Casa de 

Mateus (1988), Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores 

(1989) e Prémio Camões (2001). 

Particularidade a destacar | gato preto 

Bibliografia para a infância 

Aquela nuvem e as outras (tem poemas sobre gatos) 

História da égua branca  

 

5. José Eduardo Agualusa 

José Eduardo Agualusa [Alves da Cunha] nasceu no Huambo, Angola, em 1960. 

Estudou Silvicultura e Agronomia em Lisboa, Portugal. Os seus livros estão traduzidos 

para mais de vinte idiomas. 

 Beneficiou de três bolsas de criação literária: a primeira, concedida pelo Centro 

Nacional de Cultura em 1997 a segunda em 2000, concedida pela Fundação Oriente, 

que lhe permitiu visitar Goa durante 3 meses e a terceira em 2001, concedida pela 

instituição alemã. Graças a esta bolsa viveu um ano em Berlim. No início de 2009 a 

convite da Fundação Holandesa para a Literatura, passou dois meses em Amsterdam 

na Residência para Escritores, onde acabou de escrever o seu último romance. 

Escreve crónicas para a revista LER. Realiza para a RDP África "A hora das Cigarras", 

um programa de música e textos africanos. É membro da União dos Escritores 

Angolanos.  

Particularidade a destacar | a história os gatos são de tamanho de bois 

Bibliografia para a infância 

Estranhões e bizarrocos (Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças 2002) 

 

Um inventor de coisas impossíveis: formigas mecânicas, pássaros a vapor, sapatos 

voadores, aparelhos de produzir espirros, estranhões e bizarrocos e outros seres sem 

exemplo. Camelos sábios, uma menina de peluche, a rainha das borboletas. Um país 

onde tudo acontece ao contrário, os rios correm do mar para a nascente, e os gatos são 

do tamanho de bois. O nascimento do primeiro pirilampo do mundo. Uma menina que 

queria ser maçã.  

 

6. José Saramago 

Nasceu em 1922, já morreu o ano passado. Recebeu o prémio Nobel da Literatura, foi 

um escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta 

português. 
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Foi galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. Também ganhou o Prémio Camões, 

o mais importante prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o 

responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. 

Particularidade a destacar | flor 

Bibliografia para a infância 

A Maior Flor do Mundo 

 

É o único livro que escreve para crianças. 

O menino desta história faz uma simples flor, faz crescer a maior flor do mundo, dar 

sombra como se fosse um carvalho. Depois, quando ele "passava pelas ruas, as pessoas 

diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu 

tamanho e do que todos os tamanhos". 

 

 

7. Lewis Carroll – nasceu no séc. XIX, é inglês.  

Particularidade a destacar | espelho 

Bibliografia para a infância 

Alice no país das maravilhas 

Alice do outro lado do espelho 

 

8. Mia Couto 

Escritor moçambicano, escreve em português, nasceu em 1955, de nome António 

Emílio Leite Couto. Filho de portugueses que emigraram a Moçambique. Mia nasceu e 

foi escolarizado na Beira. Exerceu a profissão de jornalista depois do 25 de Abril de 

1974. Depois estudou Biologia e exerce esta profissão. 

Além de ser considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, é o 

escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta 

recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de 

várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. 

 

Particularidade a destacar | gato amarelo 

Bibliografia para a infância 

O Gato e o Escuro 

 

Narra a aventura de um gatinho amarelo que se delicia em contrariar os conselhos da 

sua mãe, e ultrapassa a fronteira da luz. 

O escuro atrai o pequeno gato como atrai todas as crianças, já que no escuro não se 

veem os objetos com nitidez, mas apenas sombras e contornos diluídos em proporções 

diferentes daquelas a que estamos habituados e identificamos como o mundo real. Este 

escuro encerra todo esse mistério. 

 

9. Robert Louis Stevenson 

inglês, séc. XIX, escreveu a Ilha do tesouro, que é um dos clássicos da literatura 

infantojuvenil, sobre piratas e tesouros enterrados. Nele, um garoto chamado Jim 

Hawkins cujos pais são proprietários e moradores de uma pequena pensão, numa cidade 

da Inglaterra, vive diversas aventuras após a chegada de um velho lobo do mar. 

Diversos factos vão acontecendo, até que o jovem menino (e narrador da história) se vê 

em um navio indo em busca de um tesouro. Daí para frente é muita ação e aventura. 

Como curiosidade, foi nesse livro que pela primeira vez apareceu um mapa do tesouro, 

onde a arca cheia de ouro enterrada estava marcada com um grande X, hoje tão comum 
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nesse tipo de história. E também foi neste livro que o conhecido estereótipo de pirata - 

aquele com perna-de-pau e um papagaio no ombro - apareceu e se tornou tão popular. 

Particularidade a destacar | pirata 

Bibliografia para a infância 

A Ilha do tesouro 

 

10. Miguel Sousa Tavares, nasceu em 1952, ainda é vivo, conhecem da TV, O livro o 

Segredo do rio é dedicado ao seu filho mais novo, Martim, que queria saber porque é 

que as estrelas não caem do céu.  

Particularidade a destacar | carpa 

Bibliografia para a infância 

O segredo do rio (Conta a história de uma amizade entre uma carpa e um jovem 

camponês) 

O Planeta branco 

 

11. Sophia Mello Breyner Andresen 

Já morreu em 2004, nasceu no Porto em 1919, mãe do Miguel Sousa Tavares, também 

escritor. 

A sua infância e adolescência passaram-se entre o Porto e Lisboa, onde frequentou o 

curso de Filologia Clássica. Após o casamento com o advogado Francisco de Sousa 

Tavares, fixa-se em Lisboa, passando a dividir a sua atividade entre a poesia e a 

intervenção cívica contra a ditadura de Salazar, que então dominava o país.  

As duas atividades não são, no entanto, separáveis: se, por um lado, foi candidata pela 

Oposição Democrática nas eleições legislativas de 1969, sócia fundadora da Comissão 

Nacional de Socorro aos Presos Políticos e, após a Revolução de abril de 1974, 

deputada à Assembleia Constituinte pelo Partido Socialista, a poesia ergue-se também 

como uma voz da liberdade, especialmente em O Livro Sexto.  

Sophia é um dos expoentes máximos da poesia portuguesa. Uma poesia naturalmente 

humana e por isso clássica no seu modo de ser moderna. Profundamente mediterrânica 

na sua tonalidade, a linguagem poética de Sophia de Mello Breyner denota uma sólida 

cultura clássica, onde se inscreve a sua paixão pela cultura grega como referente quase 

sempre presente e onde a relação do signo com o mundo circundante é uma relação de 

transparência e luminosidade. A inspiração poética confunde-se, por outro lado, em 

Sophia, com o registo e o canto das coisas lisas e essenciais, um registo de imanência, e 

isso lhe confere uma espécie de magia. Luz, verticalidade e magia estão, aliás, quase 

sempre presentes na obra de Sophia: quer na obra poética, quer na importante obra para 

crianças que, inicialmente destinada aos seus cinco filhos, rapidamente se transformou 

num clássico da literatura infantil em Portugal, marcando sucessivas gerações de jovens 

leitores. 

Particularidade a destacar | rapaz de bronze 

Bibliografia para a Infância 

A Floresta 

A fada Oriana 

O Cavaleiro da Dinamarca 

Noite de Natal 

A Menina do mar 

Primeiro Livro de Poesia 

O Rapaz de Bronze 

 

Era uma vez um jardim onde à noite todas as plantas ganhavam vida. Os gladíolos 
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estavam muito na moda e eram as flores mais colhidas. Certo dia, nasceu um gladíolo 

que ficou muito contente por saber que ia ser colhido. Mas ele ouviu a dona da casa a 

dizer ao jardineiro para não colher mais gladíolos porque faziam falta ao jardim. 

Então, o gladíolo decidiu fazer uma festa para não ficar tão triste. Ele tinha de pedir 

autorização ao rapaz de bronze que era o dono do jardim durante a noite. Ele autorizou 

a festa e o gladíolo convidou todas as flores. Mas um ou dois dias antes da festa eles 

pensaram que como as pessoas punham flores nas jarras, eles tinham de pôr uma 

pessoa numa jarra. Então, eles decidiram que seria a Florinda, uma menina de sete anos 

que era filha do jardineiro. 

Na noite da festa, o rapaz de bronze foi ao quarto da Florinda e perguntou-lhe se ela 

queria ir a uma festa. Ela ficou surpreendida por uma estátua estar a falar com ela, mas 

aceitou. Quando ela chegou à festa nem queria acreditar no que estava a ver mas o 

rapaz de bronze disse para ela se sentar na jarra e começou a contar como é que eles 

ganhavam vida. No dia seguinte, quando a menina foi para a escola, contou às amigas e 

elas não acreditaram e disseram que ela tinha sonhado. Então ela também começou a 

pensar que tinha sonhado. 

Passaram muitos anos. Quando a Florinda tinha quinze anos, o pai dela pediu-lhe para 

ir levar ovos a casa da cozinheira. Já era de noite quando ela vinha para casa. O rapaz 

de bronze veio ter com ela e perguntou-lhe se ela se lembrava dele e se se lembrava da 

festa. Ela disse que sim, os dois deram as mãos e foram assim a andar pelo jardim. 
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2ª Parte | Atividades 
 

Dividir a turma em 5 pequenos grupos espalhados pela sala de exposições. As crianças 

sentam-se no chão, em roda. 

Distribui-se os 5 jogos e vai-se trocando à medida que cada grupo termina. 

Fazer uma explicação geral sobre todos os jogos. Dizer que é permitido visitar a 

exposição para realizar melhor os jogos. 

Os jogos 2 e 3 têm peças 

 

Jogo 1 | Sopa de Letras 
Com nomes dos escritores que foram apresentados na 1ª parte. Ter nº de cópias 

suficientes para dar 1 por grupo. 

 

Agustina Bessa Luís 

Antero de Quental 

Camilo Castelo Branco 

Eugénio de Andrade  

José Eduardo Agualusa 

José Saramago 

Lewis Carroll 

Mia Couto 

Robert Louis Stevenson 

Miguel Sousa Tavares 

Sophia Mello Breyner Andresen 

 

Jogo 2 | Casar caras, nomes e livros 
 

Preencher um quadro grande com caricaturas do escritor e respetivas obras literárias e 

apontar algum aspeto de que o escritor gosta. 

 

Nome  Caricatura  Livro 

 

Gosta  

Agustina Bessa Luís    

Antero de Quental    

Camilo Castelo Branco    

Eugénio de Andrade     

José Eduardo Agualusa    

José Saramago    

Lewis Carroll     

Mia Couto    

Robert Louis Stevenson    

Miguel Sousa Tavares    

Sophia Mello Breyner Andresen    
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Jogo 3 | Quem é quem? 
(Casar caricaturas com fotografias dos escritores) 

 

Nome  Caricatura Fotografia 

Agustina Bessa Luís   

Antero de Quental   

Camilo Castelo Branco   

Eugénio de Andrade    

José Eduardo Agualusa   

José Saramago   

Lewis Carroll    

Mia Couto   

Robert Louis Stevenson   

Miguel Sousa Tavares   

Sophia Mello Breyner Andresen   

 

 

Jogo 4 | Gatos  
Ler em grupo os 2 poemas dos gatos (do Eugénio de Andrade, In “Aquela nuvem e as 

outras”). No fim, conferir as respostas com o técnico de animação. 

     

Perguntas Respostas 

1- Descobrir qual é o autor Eugénio de Andrade 

2- Descobrir quanto gatos estão nos 2 poemas O nº não precisa de ser exato 

(p.ex. poema 1 tem 9; poema 2 

podemos contar 8) total 17 

3. De onde é o gato maltês? Ilha de Malta 

4. De que cor é um gato maltês? (não há 1 resposta certa, podem 

usar a imaginação) 

 

 

Poema 1 

Um, dois, três. 

lá vai outra vez 

o gato maltês 

a correr atrás 

da franga pedrês, 

talvez a mordesse 

apenas no pé, 

o sítio ao certo 

não sei bem qual é 

(quatro, cinco, seis), 

ou só lhe arranhasse 

a ponta da crista, 

e talvez nem isso, 

seria só susto, 
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ou nem sequer mesmo 

foi susto nenhum: 

sete, oito, nove, 

para dez falta um. 

Poema 2 

Gato dos quintais 

Gato dos portões, 

Gato dos quartéis 

Gato das pensões. 

 

Vêm da Índia, da Pérsia, 

De Ninive, Alexandria. 

Vêm do lado da noite, 

Do oiro e rosa do dia. 

 

Gato das duquesas, 

Gato das meninas, 

Gato das viúvas, 

Gato das ruínas. 

 

Gatos e gatos e gatos. 

Arre, que já estamos fartos! 

 

 

 

5. Atividade final  
Realizada individualmente. Distribuir pelos grupos fotocópias das caricaturas dos 11 

escritores apresentados. Pretende-se que cada participante complete e pinte uma 

caricatura de um dos 11 escritores apresentados com algo mais sobre o que sabe do 

escritor e dos livros que ele escreveu. 

Por exemplo: Completar a caricatura do Mia Couto com um gato (à semelhança da 

caricatura do Eugénio de Andrade), porque o Mia Couto gosta muito de animais e tem 

um livro que se chama O gato no escuro 

Ou por exemplo: desenhar os olhos de Lewis Carroll na caricatura de Loredano, e um 

símbolo da história Alice no país das maravilhas. 

 

(Os desenhos podem ficar na instituição para uma futura exposição…) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


