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Alice veio para França aos 17 anos e já tem 51. “Nunca me senti tão francesa como hoje. Acho que
nunca gostei tanto da França”, diz esta empregada de limpeza que marchou da praça da República até à
da Nação com amigos portugueses vindos de Marne, um dos departamentos que circundam Paris.
“Depois destes dias, é muito importante sentir este calor. É uma espécie de aquecedor, estávamos todos a
precisar disto.”
O grupo de amigos fala durante uma paragem a meio da avenida Voltaire, uns 3 quilómetros que
este domingo centenas e centenas de milhares de pessoas demoraram horas a percorrer. Perto de um
milhão e meio desfilou em Paris (em toda a França terão sido 4 milhões), cada um fez o caminho como
pôde, pela avenida Voltaire, pelas ruas circundantes.
Chegar à praça da República já foi difícil. As carruagens de metro estavam cheias como nem nas
horas de ponta. Sair ainda foi pior.
Perto da hora marcada não era possível dar um passo. “Estamos condenados a ficar juntos”,
brinca Paul, um manifestante. A marcha das dezenas de líderes de Estado e de Governo que vieram
associar-se aos franceses demorou uns 40 minutos e atrasou a saída da praça uma hora e meia. Atrás dos
políticos marcharam os sobreviventes do Charlie Hebdo, ao lado dos familiares de todas as vítimas dos
últimos dias. Ninguém se importou. Em cima da estátua da República, como nas noites anteriores, jovens
gritavam slogans, cantavam o hino ou pediam minutos de silêncio. “Quem é que vocês são?”, gritavam, à
espera da resposta: “Somos Charlie”.

(texto de www-publico.pt)
PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo
SEGUNDA PERGUNTA (2 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“aquecedor”, “circundantes”, “horas de ponta”, “ficar”

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva o assunto que desejar vinculado a alguma(s) das ideias centrais do texto
QUARTA PERGUNTA (2 valores)
Passe a frase em itálico para futuro, segundo o modelo Chego--› Chegarei
Perto de um milhão e meio desfilou em Paris (em toda a França terão sido 4 milhões), cada um
fez o caminho como pôde, pela avenida Voltaire, pelas ruas circundantes.
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Escolha um dos seguintes temas:
A língua portuguesa no mundo. Unidade e diversidade.
A língua portuguesa e a Galiza. A Galiza e a Lusofonia

