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ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO.  

 MEIOS DE TRANSPORTE 

 LISBOA. APRESENTAÇÃO DA   CIDADE.               

  NA ESTAÇÃO. HORÁRIOS. 

 

Texto 
 
A família VASILESCU vai ao Jardim Zoológico, a Sintra, ao Parque das Nações com amigos 
brasileiros, portuguêses, angolanos e ucranianos. A Vera vive em Portugal há mais de 10 
anos, conhece bem  Lisboa, mostra tudo a Aurica, marido e filha dela. Ela leva-os á parte 
moderna e parte antiga de Lisboa, ao Jardim  Zoológico e ao Parque das Nações. É fácil de 
chegar lá pelo Metro. É só apanhar as linhas certas e fazer mudanças quando for preciso. 
Para ir á EXPO precisa  de apanhar  a linha Vermelha, para o Jardim Zoológico é a linha 
AZUL.  Sintra fica fora de Lisboa, a 30 km, mas é um sitio muito lindo onde vale a pena ir.  
 
 

 
Diálogo 1. 
  
Lisboa. 
 
- Querem conhecer Lisboa antiga ? 

- Claro ! Deve ser muito interessante ! 

- Lisboa é uma cidade, dividida em muitas partes, cada uma corresponde a uma dada época 

histórica. Esta mistura faz dela uma cidade mais engraçada e muito apreciada pelos turistas. 

- Como é que vamos lá ? 

- Apanhamos a linha verde, saímos na última estação que se chama BAIXA-CHIADO.  

- A BAIXA – é um bairro construído depois do terramoto de 1755 e fica junto ao rio TEJO. A 

parte mais antiga, como o Bairro de Alfama não fica muito longe. 

- Onde nasce o rio Tejo? 

- Nasce no Norte de Espanha. Em Portugal, este rio divide o país ao meio, a parte norte é 

mais verdejante e a sul mais seca, como o Alentejo.     

- Agora vamos conhecer o castelo de S. Jorge, mas para isso temos que apanhar o eléctrico. 

Lá de cima, vê-se a praça do Rossio e a enorme praça de Comércio. Podemos também ver 

muitos edifícios que fazem parte da História de Portugal. Tudo está bem conservado.  

 
 



Diálogo 2.  

O PARQUE das NAÇÔES. 

  A VERA e AURICA combinaram um encontro no CAMPO GRANDE para depois irem ao 

PARQUE das NAÇÔES.  

- Vamos apanhar a linha vermelha que nos levará à estação ORIENTE, á zona onde foi 

construída a EXPO 98.  

-  EXPO 98? 

- Foi uma exposição mundial realizada em 1998, dedicada aos Oceanos, no ano que fazia 500 

anos da Chegada de Vasco da Gama à Índia. Vamos ver o Oceanário que é um dos maiores 

do Mundo. Esta é uma das partes mais modernas de Lisboa, aqui se realizam muitas 

exposições e espectáculos ao longo de todo o ano. É um local muito frequentado.   

 
Diálogo 3.   

 NO JARDIM ZOOLÒGICO. 

A Vera, Helder, Helena, Maria Paula, Olga, Serguei e a Ana vão ao JARDIM ZOOLOGICO.  
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Diálogo 4.   

 O PASSEIO A SINTRA. 

A Maria Paula, colega da escola do Helder e Olga, convida os amigos novos para dar um 

passeio até Sintra.  Os jovens encontram-se na estação do comboio em ENTRECAMPOS . O 

comboio para Sintra é rápido e não demora muito a chegar ao destino.  

- Estamos em Sintra. O local preferido por muitos reis de Portugal durante a Monarquia. 

Sintra continua a ser um local especial, cheio de lendas e historias muito lindas.  

- O que podemos visitar ? 

Muitas coisas interessantes: o castelo dos mouros, muitos palácios, museus e jardins. Nós 
vamos ver o PALÁCIO da PENA, que foi construído por Rei Fernando II em meados do século 
XIX. Podemos passar um fim de semana aqui sem nos darmos conta do tempo. O clima é 
fresco e muito agradável. Não muito longe ficam praias magnificas. 

http://www.filorbis.pt/index.html

