
 



 

IMPARANDO IL PORTOGHESE CON I RACCONTI DI NATALE:  

ESERCITAZIONE DI COMPRENSIONE, RIFLESSIONE  

LESSICALE E PRODUZIONE SCRITTA IN SPAGNOLO 

 

“A noite do Natal” 

de José Maria de Andrade Ferreira 

 

Corria a noite de vinte e quatro de Dezembro, e dez horas acabavam de soar na freguesia de uma 

aldeia da província do Minho.  

Era uma destas noites como as produz Dezembro nas províncias do Norte de Portugal; serena, mas 

fria de regelar: a geada caía a flocos em abundância.  

De além das cumeadas da serrania, sobranceira à aldeia, lá começa a aparecer uma claridade al-

vacenta, como véu diáfano que se dilata, e que pouco a pouco envolve o baço fulgor das estrelas. 

 É a Lua que vai nascer.  

A pálida e melancólica rainha da noite ergue a custo a cara, anuviada pelos gélidos vapores que o 

Inverno depositara nos cumes da serra. É como um espírito aéreo de Ossian, percorrendo em níveas 

vestes as montanhas de Morven.  

Quão sublime é o nascer da Lua, quando a noite já vai adiantada! É nessa hora de tranquilidade 

profunda e meditação solene, que a alma, animada por essa centelha que ao mundo desferiu a Di-

vindade — a poesia, solta voos temerários, sendo-lhe estreita a imensidade do espaço para dar lar-

gas aos pensamentos que inspira o astro melancólico da noite.  

Sereno e modesto planeta, quanto simpatizo contigo! És o meu enlevo nas belas noites estivas, em 

que brilhas no nosso tão poético hemisfério, desferindo um olhar cheio de mistérios. Sem o querer, 

pelo teu aspeto achome embevecido, sem de ti desfitar. Olhando-te, minha alma parece desprender-

se das suas ligações terrenas e voar pelo espaço, engolfando-se na deslumbrante cópia de maravi-

lhas, que o silêncio imperturbável da noite nos patenteia, e que tu, como um facho inextinguível que 

luz entre o homem e Deus, iluminas e esclareces! Tu és como um fanal misterioso, que, nas horas em 

que tudo jaz adormecido, fazes resplandecer as páginas do livro da sabedoria eterna — a natureza!.. 

O nordeste começara de soprar rijo, varrendo com as suas asas da amplidão do espaço os ténues 

nevoeiros que a noite acumulara; e açoitando em rajadas a encosta da montanha, envergava os 

pinheirais, que, erguidos na lombada das colinas, se projetavam no horizonte como fantasmas negros 

que, ao som do vento, que, gemebundo, percorria pelos vales, dançassem danças grotescas e bárba-

ras.  



A noite foi alimpando, pondo-se bela e clara com a saída da lua, que, já desassombrada de vapores 

no seio da atmosfera, pura e serena, fulgurava como broche de ouro no meio de um vasto manto de 

cetim. À sua claridade os objetos confusos e indistintos, pelas sombras da noite, tinham-se estremado 

e tornado percetíveis. No pendor da serra, quase a dependurar-se por entre os ramais verde-negro 

dos árvoredos frondosos, começara a surgir, alvejando ao luar, a aldeia, cujo campanário, ainda 

havia pouco, fizera soar dez horas.  

Entre nós, gente da corte, dez horas é apenas o começo da noite: é a hora de dar entrada num baile; 

é a hora em que um peralta vai para o teatro; é a hora em que se faz a abertura de um sarau, segundo 

as prescrições do código do bom-tom; é, enfim, a hora destinada, nos ritos da tafularia, para se 

começar tudo o que respeita ao mundo elegante, depois que o Sol deixa de nos iluminar. Mas, no 

campo, dez horas é uma hora adiantada: é a hora em que um honrado e positivo lavrador tem já 

dormido o seu sono, e muito bem estirado; porque os habitantes do campo, como lapónios e pouco 

ilustrados que são — coitados! — preferem a luz de um belo sol, que os ilumine e lhes dê vigor e 

energia, à luz artificial de alguns resplandecentes lustres de gás; e por isso se deitam ao anoitecer, 

e erguem-se com a aurora, gozando do inexplicável espetáculo do acordar da natureza. São gostos. 

Pois fique cada qual com o seu, que eu, apesar das pinturas dos poetas e das descrições lisonjeiras 

da gente da província, nunca morri de amores por madrugar. Prefiro antes que o sol me veja erguer 

a mim, do que eu o veja erguer a ele. Há nisto talvez até descortesia para com o rei dos astros; mas 

que querem? Uma madrugada, acompanhada do seu cortejo de gelos e calafrios, foi sempre para 

mim mais assunto de muito bocejo e espreguiçamento, do que de encantadoras e atrativas seduções. 

O mau gosto é de certo da minha parte; mas antes assim. Suporte-se ainda mesmo a reputação de 

sensaborão, contanto que não se troque uma cama, fofa e quente, por uma madrugada fria e áspera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

• Scrivi un breve riassunto, di poche, righe, del testo letto 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Rispondi alle seguenti domande. Quando richiesto, giustifica la tua risposta sottolineando la 

parte del testo che giustifica la risposta 

 

1. In che ambientazione ci troviamo? Ci sono riferimenti spaziali precisi? Sottolinea la 

parte nel testo che te lo spiega 

 

2. Come definiresti questo testo? Narrativo? Descrittivo? Quali elementi lessicali giusti-

ficano la tua riposta? 

 

3. In che tempo è scritto il testo? Ci sono riferimenti temporali precisi? Sottolinea la 

parte nel testo che te lo spiega 

 

LAVORIAMO CON LA GRAMMATICA E IL LESSICO 

 

• Sottolinea 5 aggettivi nel testo e trova per ognuno un sinonimo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Come tradurresti in italiano l’espressione “no seio da atmosfera” 

________________________________________________________________________________ 

• Come tradurresti in italiano l’espressione “é a hora de dar entrada num baile” 

________________________________________________________________________________ 



• Nella frase “Quão sublime é o nascer da Lua, quando a noite já vai adiantada” perchè, se-

condo te, la parola Lua (luna) è con la lettera maiuscola? 

________________________________________________________________________________ 

 

• Trova il sinonimo/spiega in portoghese il significato delle seguenti parole presenti nel testo 

1. Aldeia= ___________________________________________________________________ 

 

2. Adiantada (verbo adiantar) =___________________________________________________ 

 

3. Claridade=_________________________________________________________________ 

 

4. Madrugada=_______________________________________________________________ 

 

 

• Sottolinea nel testo 4 diversi tempi verbali. Scrivi il nome del tempo verbale in portoghese, il 

corrispettivo in italiano e l’uso che se ne fa in portoghese. Coniuga poi il verbo al tempo 

scelto. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

SCRIVIAMO 

 

Scrivi un testo di circa 250 parole in cui racconti un giorno di Natale di quando ero piccolo che ricordi 

in particolare. Esponilo poi oralmente in portoghese 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 


