
No século vinte e sete

No século vinte e sete, na cidade de Elvas, vivia o sr. Roquete que vendia sabonete.
A cidade de Elvas era uma bela cidade com prédios de mil andares e fábricas aos milhares. Tinha

jardins com árvores fingidas e flores de plástico, rampa de foguetões e outras atracções, entre elas uma
praça de touros soberba, com touros telecomendados.

Só  havia  um  senão,  na  cidade  de  Elvas...  era  um  certo  cheirete,  que  subia  do  antigo  rio,
transformando no maior cano de esgoto da Península Ibérica, e descia de um enorme chapéu de fumo das
chaminés industriais.

Por isso o Sr. Roquete vendia tanto sabonete.
Sabonete de limão para quem cheirava a alcatrão.
Sabonete de ananás para quem cheirava a aguarrás.
Com o dinheiro dos sabonetes o senhor Roquete ficou rico e comprou um prédio para morar, um

carro para andar e foguetão para viajar.
O prédio ficava num bairro moderno onde os arranha-céus eram tão juntos que a luz do Sol não

conseguia lá chegar.
Farto da escuridão meteu-se no automóvel para dar um giro, mas era tal o trânsito que levou dois

dias a percorrer as avenidas centrais e quando quis estacionar só arranjou lugar na cidade vizinha de Beja.
Irritado saltou para o foguetão. Queria conhecer o mundo; iria viajar pelo ar.

Luísa Ducla Soares

1. Em que época decorreu esta história?

__________________________________________________________________________

2. Onde decorreu a acção desta história?

__________________________________________________________________________

3. Quem era o senhor Roquete?

__________________________________________________________________________

4. Por que razão vendia ele tantos sabonetes?

__________________________________________________________________________

5. O senhor Roquete ficou rico. O que é que ele comprou?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Achas que ele estava contente com a compra do prédio? Porquê?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. Como era o trânsito na cidade de Alcochete?

__________________________________________________________________________

8. Refere dois motivos que levaram o senhor Roquete a viajar de foguetão?

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________



Parte II
1. Divide as seguintes palavras em sílabas.
Alcochete - _______________   milhares - ______________         enorme- ____________
alcatrão - ________________   chapéu - _______________          foguetão - ___________
irritado - _________________   percorrer - _____________          cheirava - ___________

2. Escreve 3 palavras com os grupos gue e gui .
gue - _____________________________________________________________________
gui -  _____________________________________________________________________


