
 

  

 

 

 

FESTIVIDADES 
 

1. Complete a lista dos feriados portugueses com as palavras no quadro. 

 
25 de abril Sexta-feira Santa 10 de junho 

1 de dezembro Natal Páscoa 

 
DATA FERIADO SIGNIFICADO 

 
1 de janeiro 

 
Dia Mundial da Paz 

Celebra-se internacionalmente o Dia Mundial da Paz, 

mas, nos países cristãos, é também o dia dedicado a 

Santa Maria, a mãe de Jesus. 

dois dias antes da Páscoa 
 
 

 

Feriado móvel, que recorda a paixão de Cristo, que 

culmina na sua morte por crucificação. 

primeiro domingo depois 

da primeira lua cheia 

depois do dia 21 de março 

 
   

Feriado móvel, em que se celebra a ressurreição de 

Cristo. É também a festa dos padrinhos e dos 

afilhados de batismo. 

 
 

 

Dia da Liberdade 
Celebra-se a revolução de 1974, que pôs fim à 

ditadura. É um feriado civil, sem significado religioso. 

 
1 de maio 

 
Dia do Trabalhador 

Feriado civil, que celebra os trabalhadores. A data 

recorda uma greve e manifestação de trabalhadores 

em 1886, nos Estados Unidos. 

 

 
 

 
Dia de Portugal 

Celebra o país, na data da morte de Luís de Camões, 

em 1580. Por isso, é também o Dia de Camões. É 

ainda o Dia das Comunidades Portuguesas. 

60 dias depois da Páscoa Corpo de Deus 
Data que celebra o sacramento do corpo de Cristo, 

em que os cristãos devem ir à missa. 

15 de agosto Assunção de Maria 
Feriado religioso, que celebra a subida de Santa 

Maria ao Céu, após a sua morte. 

5 de outubro 
Implantação da 

República 

Celebra o fim da monarquia e o início da república, 

em 1910. 

1 de novembro 
Dia de Todos os 

Santos 

Data em que são celebrados todos os santos 

cristãos. É a data em que se visitam os túmulos. 

 
 

 

Restauração da 

Independência 

Data que recorda o fim do domínio espanhol em 

Portugal, em 1640. 

8 de dezembro 
Imaculada 

Conceição 

Celebra a conceção sem pecado da Virgem Maria, 

padroeira de Portugal. 

25 de dezembro 
 
 
 

 

 
 

 

Data que celebra o nascimento de Jesus. É o feriado 

mais importante para as famílias portuguesas. 



 

  

 

 

 

 

 
2. Vai ler um texto acerca das tradições da Páscoa, um dos feriados religiosos mais importantes 

em Portugal. 

 

É na Páscoa que se limpam muito bem as casas, que são também pintadas e arranjadas, pois 

2 nelas irá passar o compasso (a Visita Pascal), que é uma ida do padre a cada casa para abençoar aquele 

lar e os que ali vivem. Para além de todas as celebrações e significados da Páscoa, em Portugal é 

4 também uma festa especial dos padrinhos e afilhados de batismo. 

Tradicionalmente,  para além  dos ovos (símbolo  da vida) e das 

6 amêndoas (porque parecem ovos pequeninos), existem o pão de ló e 

os folares que os padrinhos oferecem às crianças. Estes doces também 

8 estão em cada casa para receber o compasso. É um sinal de 

hospitalidade em relação ao padre e aos seus acompanhantes, que, 

10 para que não tenham sede, têm também à disposição um copinho de 

licor ou um cálice de vinho do Porto. 

12  Antes da Páscoa, na Quaresma, o tempo é de jejum – evita-se comer carne e a ementa das 

sextas-feiras deve ser peixe, pois foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado e morreu. Mas, como no 

14 domingo de Páscoa se celebra a festa da ressurreição, volta a comer-se carne: cabrito ou borrego, como 

se fazia nos tempos antigos. E, claro, todos os doces tradicionais. 

16  Também acontece em muitas localidades celebrar-se a Semana Santa (a semana em que Jesus 

foi preso, julgado e condenado) com procissões de velas, à noite, ou representações teatrais desses 

18 acontecimentos. 
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2.1. Escolha a alternativa correta para formar frases verdadeiras, de acordo com o texto. 

 
a) As casas são limpas durante a Páscoa porque… 

1) é a época em que se celebra a festa dos padrinhos e dos afilhados. 

2) se celebra a ressurreição de Jesus. 

3) vão ser abençoadas pelo padre. 

4) são também pintadas e arranjadas. 

 
b) Alguns símbolos da Páscoa são… 
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1) os ovos e as amêndoas. 

2) o vinho do Porto e Jesus, porque nasceu nesta época. 

3) o compasso e o consumo de carne apenas na sexta-feira. 

4) a representação teatral de procissões de velas. 

 
c) O padre e os acompanhantes bebem vinho ou licor… 

1) porque é uma tradição religiosa. 

2) para abençoarem as casas. 

3) pois não podem comer carne ou peixe. 

4) para matarem a sede. 

 
d) Na Sexta-feira Santa não se pode comer carne… 

1) nem peixe, por isso, as pessoas apenas comem doces tradicionais. 

2) por isso, as pessoas esperam até domingo para comerem peixe. 

3) porque é a data da morte de Jesus. 

4) e os cristãos preferem peixes, como cabrito ou borrego. 

 
e) Na Páscoa, celebra-se a morte e ressurreição de Jesus… 

1) através de festas com muitos batismos. 

2) com procissões e dramatizações desses acontecimentos. 

3) bebendo vinho tinto e comendo doces. 

4) oferecendo cabrito e borrego ao padre. 



 

  

 

 

a) compasso (l. 2)    1) 

b) padre (l. 2)    2) 

c) batismo (l. 4)    3) 

d) amêndoas (l. 6)    4) 

e) pão de ló (l. 6)    5) 

f) folares (l. 7)    6) 

g) jejum (l. 12)    7) 

h) procissões (l. 17)    8) 

 

 

2.2. Ligue as palavras do texto às imagens que as representam. Use um dicionário, se necessário. 

 



 

  

 

 

A finalidade é a consequência (esperada) de uma ação: 
 
 

Vou deitar-me para que descanse. 

(consequência) 
 
 
Pode ser expressa por um verbo: 

- no presente do conjuntivo (depois de uma locução conjuncional); 

- no infinitivo pessoal (depois de uma preposição ou locução preposicional). 
 
 

Vou deitar-me para que descanse. (presente do conjuntivo) 

Vou deitar-me para descansar. (infinitivo pessoal) 

 

 

2.3. Note a frase: “para que não tenham sede, têm também à disposição um copinho de licor […]” 

(ll. 10-11). A forma verbal “tenham” está no presente do conjuntivo, porque expressa uma 

finalidade. 

 

 

 

2.4. Transforme as seguintes frases, iniciando-as com a expressão indicada. 

 
a) Ele vem mais cedo para que me ajude. 

 
Ele vem mais cedo para me    

 

b) A fim de acordarem a horas, eles deitaram-se mais cedo. 
 

A fim de que    
 

c) De forma a que não te atrases, apanha um táxi. 
 

Apanha um táxi, para que    
 

d) Nós vamos continuar a trabalhar com o fim de terminarmos este projeto. 
 

Com o objetivo de que    



 

  

 

 

É importante não confundir a finalidade com a causa. 
 
 

- a finalidade é uma consequência (Vou deitar-me para que acorde cedo.); 

- a causa é um motivo (Vou deitar-me porque estou cansado.). 

 

2.5. Ligue as duas colunas, para formar frases com sentido. 

 

a) Explica-me o problema…    
 

1) deves começar a fazer exercício. 

b) Para que tenhas mais energia,…     2) de maneira a deixar todos satisfeitos. 

c) Preciso de ir para casa…     3) a Raquel está a trabalhar mais horas. 

d) De modo a ser promovida,…     4) com o objetivo de não ser incomodado. 

e) Eles estudaram…     5) a fim de ir preparar o jantar. 

f) Para melhorares a tua forma física,…     6) de forma a que tenham boas notas. 

g) Eles vão tentar resolver o problema…     7) para que eu te possa ajudar. 

h) Ele trancou a porta do escritório…     8) vou apanhar o autocarro mais cedo. 

i) Organizei os documentos…     9) de modo a encontrá-los mais facilmente. 

j) A fim de que não me atrase,…     10) bebe um café todas as manhãs. 

 

 

 
2.6. Preencha os espaços com para, por, para que ou porque. 

 
a) Vamos para casa  estarmos cansados. 

b) Vamos para casa  descansarmos. 

c) Não tenho tempo  estar cheio de trabalho. 

d) Não tenho tempo  estou cheio de trabalho. 

e) Mudei-me para Lisboa  ficar mais próximo do meu emprego. 

f) Mudei-me para Lisboa  morava muito longe do meu emprego. 

g) Vamos deitar-nos cedo  acordarmos a horas. 

h) Vamos deitar-nos cedo  acordemos a horas. 

i) Vamos deitar-nos cedo  estamos cansados. 

j) Vamos deitar-nos cedo  estarmos cansados. 



 

  

 

 

 
 

3. Vai ouvir um texto sobre uma passagem de ano na aldeia de Gimonde, no Nordeste de 

Portugal. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

  Texto 1  

 
a) As pessoas entrevistadas chegaram a Gimonde no dia 30 de dezembro.    

 

b) Elas escolheram este local porque gostam de boa comida e de lugares calmos. 
 

   
 

c) O preço médio de uma casa neste turismo rural é de cerca de 45 euros por pessoa. 
 

   
 

d) Esta unidade de turismo rural vai receber vários hóspedes no dia 2 de janeiro. 
 

   
 

e) O restaurante Dom Roberto vai fechar às 22:00 na noite da passagem de ano. 
 

   

 

 
4. A passagem de ano é uma festividade associada a mudanças. É costume, no início de um novo 

ano, fazer resoluções que visam mudar a nossa vida para melhor. Vai ver uma lista de algumas 

das resoluções mais comuns. Quais são, na sua opinião, as mais importantes? Que outras 

resoluções poderiam estar nesta lista? 

 
• Passar mais tempo com a família 

• Passar mais tempo com os amigos 

• Passar mais tempo com o/a namorado/a 

• Perder peso 

• Deixar de beber 

• Comer melhor 

• Aprender uma língua estrangeira 

• Pagar as dívidas 

• Ser mais organizado 

• Fazer trabalho voluntário 

• Viajar 

• Começar a reciclar 

• Mudar de emprego 

• Ler mais



 

  

 

 

 


