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GRUPO I 
 

TEXTO A 
Viagens de Comboio 

Descobre o que é o Intra-Rail 
Os cartões Intra-Rail permitem-te viajar livremente nos comboios da CP1 e 
partir com a certeza de que, de norte a sul do país, encontrarás sempre um 
lugar à tua espera numa Pousada da Juventude2. 
Estes cartões são válidos dentro de 4 zonas pré-definidas. Basta teres entre 12 
e 30 anos. 
Escolhe o teu pouso3 
Reserva a tua estadia, de 2 a 9 noites, diretamente nas Pousadas da 
Juventude. Só tens de ligar para a Linha da Juventude (707 20 30 30) e indicar 
o número do teu cartão Intra-Rail. 
E entra no comboio 
Com o cartão Intra-Rail, podes viajar gratuitamente, dentro das tuas 4 zonas, 
em todos os comboios Intercidades (2.ª classe), Regionais, Inter-Regionais e 
Urbanos. Antes de entrares no comboio, tens sempre de pedir, na bilheteira, a 
emissão do teu bilhete de comboio, apresentando o teu cartão Intra-Rail e o 
Bilhete de Identidade. 

http://www.cp.pt, 25.01.2009 (texto adaptado) 
VOCABULÁRIO 
1 CP – Caminhos-de-Ferro Portugueses (empresa dos comboios de Portugal). 
2 Pousada da Juventude – estabelecimento hoteleiro, de preços baixos, 
destinado a jovens. 
3 pouso – sítio onde se pára e se pode descansar. 
 
1. Assinale com X a opção correta, de acordo com o sentido do Texto A. 
 
1.1. Os cartões Intra-Rail são um meio de os 

o familiares viajarem de comboio gratuitamente. 
o amigos viajarem de comboio sem bilhete. 
o jovens viajarem de comboio gratuitamente. 
o colegas viajarem de comboio sem bilhete. 
 
 

1.2. Se comprares um cartão Intra-Rail, podes reservar 
o três noites numa pousada, indicando o número do teu cartão. 
o seis noites numa pousada, indicando o número da Linha Jovem. 
o uma noite numa pousada, indicando o número do teu cartão. 
o dez noites numa pousada, indicando o número da Linha Jovem. 

 
 
1.3. Se tens um cartão Intra-Rail, quando chegares à estação, deves 

o apresentar o cartão Intra-Rail, ligar para a Linha da Juventude e entrar 
no comboio. 

o guardar a mochila e comprar o bilhete de comboio. 
o pagar uma reserva de comboio e alugar um quarto. 
o mostrar o cartão Intra-Rail, o Bilhete de Identidade e pedir o bilhete de 

comboio. 
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2. Complete as frases com as palavras adequadas ao sentido do Texto A. 
Escolha uma palavra do quadro para cada espaço. Não pode repetir palavras. 
Há mais palavras do que as necessárias. 
 
Um cartão Intra-Rail permite viajar em quatro ______________________ do 
país, utilizando ______________________ da CP. As viagens, com este 
cartão, são___________________. 
No caso de se apanhar um Intercidades, não se pode viajar em 
________________classe. 
Os utilizadores dos cartões Intra-Rail podem reservar_____________________ 
numa Pousada da Juventude. 
 
autocarros 
 

cidades comboios difíceis grátis 

mesa 
 

primeira  quarto segunda zonas 

 
GRUPO II 
Leia o Texto B, retirado da página da Internet do Instituto Português da 
Juventude. 

TEXTO B 
Pousada da Juventude de Almada 

 
Aqui estás perto de tudo. Praias com ondas não faltam e basta apanhares o 
comboio, o autocarro ou o barco para chegares a Lisboa rapidamente! 
Situada na margem sul, junto à Ponte 25 de Abril, a Pousada de Almada tem 
uma vista de cortar a respiração: a cidade de Lisboa como tu nunca a viste! 
Ao fim do dia, aproveita o campo de futebol da Pousada e põe os teus amigos 
a mexerem-se! 
E fica atento. Almada tem muita vida. Ao longo de todo o ano, exposições, 
concertos, festas e torneios não faltam! 
Boa estadia! 
 
Horário 
Recepção – das 08.00 às 24.00. 
 
Como chegar à pousada: 
Autocarro: 
Partidas de Lisboa: Praça de Espanha (autocarro n.º 152); Areeiro (autocarro 
n.º 153); Cidade Universitária (autocarro n.º 176). 
Chegada: Praça da Portagem. Dez minutos, a pé, até à Pousada. 
 
 
Comboio: 
Partida de Lisboa. 
Chegada: Estação do Pragal. Qualquer autocarro até ao Hospital. 
 
Barco: 
Partida de Lisboa: Cais do Sodré. 
Chegada: Cacilhas. Autocarro n.º 101 até ao Pragal. 
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3. Assinale com X a opção correta, de acordo com o sentido do Texto B. 
 
3.1. A Pousada da Juventude, em Almada, fica a dez minutos, a pé, da 

o Praça da Portagem. 
o Cidade Universitária. 
o Praça de Espanha. 
o Estação do Pragal. 
 

3.2. A Pousada tem 
o torneios todas as manhãs. 
o um espaço para fazer teatro. 
o um campo para jogar futebol. 
o concertos todas as noites. 
 

3.3. Quem chegar à Pousada, pela primeira vez, 
o pode entrar à hora que quiser. 
o deve entrar entre as oito horas e a meia-noite. 
o deve entrar às sete e meia da manhã. 
o pode entrar entre a meia-noite e as oito horas. 
 

4. Copie do Texto B apenas uma expressão que justifique a afirmação 
seguinte: 
A cidade de Almada tem muita animação. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Indique o meio de transporte referido no texto para se chegar a Cacilhas, 
indo de Lisboa. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. Complete cada frase com uma das três opções apresentadas entre 
parênteses. 
a) A Sofia viajou ___________________ (com / de / para) o Gil no Natal. 
b) Os dois amigos andaram ___________________ (a / de / por) avião. 
c) Eles dormiram sempre ___________________ (de / em / sobre) pousadas. 
d) Todos os dias, tomavam o pequeno-almoço ___________________ (à / com 
/ sob ) beira-mar. 
 
 
GRUPO III 
A Catarina foi com um grupo de amigos experimentar o Intra-Rail. Para não se 
esquecer dessas férias, escreveu um diário da viagem. 
Imagine e escreva uma página do diário da Catarina, num texto com um 
mínimo de 60 e um máximo de 100 palavras. 
Na página de diário, deve: 
– respeitar as características deste tipo de texto; 
– dizer quem fazia parte do grupo; 
– descrever a terra visitada nesse dia; 
– referir outras informações interessantes. 


