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Solucions 

TEXTO 

MIL LIVROS ATÉ AO NATAL 

Uma aldeia portuguesa situada a mais de mil metros de altitude tem apenas cerca de 
150 habitantes, dos quais 15 ou 20 são crianças e adolescentes. Mas não é por isso que 
não merece uma pequena biblioteca e há quem esteja a lutar por ela com unhas e 
dentes. Em Pitões das Júnias, no concelho de Montalegre, a Junta de Freguesia quer pôr 
a sua gente a ler e até já tem algumas prateleiras cheias de livros que vieram de muitos 
lados, Brasil incluído, provando que os leitores são sempre generosos. A iniciativa Um 

Livro para Pitões foi lançada por Rui Barbosa e tem uma página no Facebook  que apela 
à doação. O objetivo é que se consigam 1000 livros até ao Natal para formar uma 
biblioteca que faz falta num lugar que é um pólo cultural muito interessante, no qual se 
realizam já as Jornadas das Letras Galego-Portuguesas, o Fiadeiro dos Contos e ainda a 
celebração do Entrudo, que leva milhares de forasteiros a Pitões. Os livros podem ser 
enviados pelo correio ou entregues em mão (o pretexto é, de resto, óptimo para visitar 
esta terra linda). De que está à espera com tanto livro lá em casa em que já não voltará 
a pegar? 

Maria do Rosário Pedreira in Horas Extraordinárias [blog] (adaptado) 
(http://horasextraordinarias.blogs.sapo.pt/mil-livros-ate-ao-natal-371141) 

I - Depois de ler atentamente o texto indique qual das seguintes opções apresentadas 
para cada uma das afirmações se adequa melhor à informação apresentada pelo texto: 

1. De acordo com o que lemos no texto, em Pitões das Júnias luta-se por conseguir: 
c) …livros para criar uma biblioteca. 

(0,5 punts) 

2. Pitões das Júnias é uma aldeia…: 
b) … com uma importante atividade cultural. 

 (0, 5punts) 
3. O objetivo dos dinamizadores desta ideia é: 

a) … conseguir reunir mil livros até ao Natal.  
(0, 5punts) 

                                                 
II- Complete as seguintes frases com as palavras que entender, mas mantendo a 
coerência da informação dada pelo texto. 

a)  Numa aldeia da serra, um livro pode ser uma das melhores 
companhias para as FRIAS / GÉLIDAS / DURAS / LONGAS noites de 
inverno, AO PÉ / CERCA / JUNTO / PERTO / PRÓXIMO da lareira.  

(0, 5punts) 
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b) Numa aldeia como Pitões das Júnias, LONGE / AFASTADA / 
DISTANTE dos grandes centros urbanos, um livro pode ser também 
uma excelente MANEIRA / FORMA de viajar e de conhecer o mundo. 

(0, 5punts) 

c) Para os turistas que VISITAM  a aldeia, SOBRETUDO / 
PRINCIPALMENTE / FUNDAMENTALMENTE no verão, a biblioteca 
pode ser também um interessante ponto de atração.  

(0, 5punts) 

III- Substitua os sublinhados por um sinónimo, mas mantendo o sentido das orações, 
de acordo com o seu contexto inicial. 

1) Uma aldeia portuguesa LOCALIZADA a mais de mil metros de altitude 
tem SÓ / SOMENTE  cerca de 150 habitantes, dos quais 15 ou 20 são 
crianças e adolescentes. “                             

(0,5 punts) 
 

IV- Escreva novamente a seguinte frase, transformando os sublinhados em negativas: 

 

  “A iniciativa Um Livro para Pitões NÃO foi lançada por Rui Barbosa NEM tem 

NENHUMA página no Facebook “ 

 (0,5 punts) 

V- 

1. Na sua opinião, qual é a importância que uma biblioteca pode ter para uma aldeia 
isolada na serra, como Pitões das Júnias?  Justifique a sua resposta apontando, 
pelo menos, três motivos importantes. (+- 100 palavras). 
 

Resposta oberta 
(3 punts) 

 
2.    Acredita que o facto de os organizadores terem criado uma página numa rede 

social, neste caso o Facebook, pode contribuir para o sucesso desta iniciativa? 
Justifique a sua resposta. (+- 100 palavras). 

Resposta oberta 

(3 punts) 


