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         Naquela noite Sara e o irmão, Francisco, tinham
ficado sozinhos em casa. Enquanto o sono não
chegava resolveram ir ao escritório do pai procurar um
livro que os ajudasse a adormecer. os pais tinham
tantos livros e todos pareciam tão interessantes!
       Subitamente Sara exclamou: Mano, olha ali em
cima. Do lado direito! Que nome engraçado,
Portugalices. Consegues chegar-lhe?
 
Francisco: Claro, com a ajuda desta cadeira tudo é
possível.
Os dois irmãos pegaram no livro, cheios de curiosidade.
O livro era maior do que o habitual e o texto… e as
imagens…. 
- Que maravilha !- exclamaram os dois, ao mesmo
tempo.
 
Então começaram a ler uma história muito curiosa!
 



      Era uma vez um condado que queria
ser um país.  Esse condado chamava-se
Portucalense e foi oferecido a D.
Henrique, um cavaleiro francês, por
Afonso VI de Castela, como recompensa
pela sua participação na luta contra os
mouros.
 
       O conde D. Henrique casou com D.
Teresa, filha bastarda do rei de Castela
e dessa união nasceu Afonso Henriques,
o primeiro rei de Portugal. Lutou contra
tudo e contra todos, para fazer deste
condado um reino até ser rei de
Portugal. Diz a lenda que venceu uma
batalha contra cinco reis mouros e,
finalmente o Papa, em 1143,
considerou-o rei.
  

Depois de Afonso Henriques, houve vários reis e também várias guerras.



     Em outubro de 1261, nasceu D. Dinis, aquele que fez tudo quanto quis!  Ficou conhecido por ter
desenvolvido Portugal, a todos os níveis: mandou plantar o pinhal de Leiria, criou a primeira universidade
portuguesa e foi um trovador de sucesso.  Além disso, foi protagonista dalenda que fez da sua mulher Isabel, a
rainha Santa. Este casamento não foimuito feliz. Eram muito diferentes e, sobre os desprotegidos tinham,
mesmo,ideias muito diferentes.
    A rainha ajudava os pobres às
escondidas do marido, que não
entendia porque o fazia. Um dia, ia
ela carregada de pão para dar aos
pobres quando encontrou o marido
– Imaginem o susto! – Ele
perguntou-lhe o que levava no regaço
e ela, assustada, respondeu que eram
rosas. Num instante,foram rosas e
mais rosas a espalhar-se pelo chão! 
 

Foi considerado um milagre.

 



      Sara e Francisco não conseguiam parar
de ler, pois cada vez encontravam mais
factos curiosos.  Francisco encontrou a
lenda do galo de Barcelos que desconhecia
por completo.
     Em Barcelos, há muitos, muitos anos,
houve um crime. O culpado nunca foi
descoberto, mas o povo acusava um galego
que foi levado à presença do juiz, que jantava
um grande galo assado e não hesitou em
condená-lo à forca. Então o acusado,
apontando para o galo assado, em cima da
mesa disse: - “é tão certo eu ser inocente
como esse galo cantar quando me
enforcarem!” – Todos se riram. Mas não é
que, mesmo assado, no momento em que
iam enforcar o pobre homem, o galo cantou.



      Em 1385, Portugal continuava a lutar pela sua independência. Os
castelhanos teimavam em anexá-lo a Castela e os portugueses resistiram e
lutaram em algumas batalhas. A mais famosa de todas foi a batalha de
Aljubarrota. Nesta batalha surgiram vários heróis que nunca serão
esquecidos como Nuno Álvares Pereira, o Santo Contestável e  que
responsável por várias táticas militares.

       De igual modo, destacou-se Brites de Almeida, mais conhecida pela
"Padeira de Aljubarrota", que perseguiu e venceu sete castelhanos.
Mesmo não parecendo, Portugal viveu um grande período de paz.
Cresceu muito com os descobrimentos.



      É por esta altura que aparece o maior poeta português, Luís de Camões, aquele que escreveu Os Lusíadas, um dos livros
mais traduzido no mundo.
      O povo português foi sempre muito criativo. Portugal, no século XIX, viu nascer muitos artistas e intelectuais.



        Em 1887, nasceu em Manhufe, Amarante um
dos grandes pintores portugueses Amadeo de Souza
Cardoso. Pertenceu à primeira geração de pintores
modernistas portugueses. Conheceu grandes
pintores mundiais, como Pablo Picasso. Estudou e
viveu em Paris.



Quem também viveu em Paris, mas já no século XX, antes da segunda Guerra Mundial foi
Helena Vieira da Silva. Estudou na Escola de Belas Artes, e como queria ser escultora, frequentou a
disciplina de anatomia na faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 1992.



     Também morreu nesse ano  Salgueiro Maia, capitão de abril, aquele que, como
escreveu Sophia - “Aquele que na hora da vitória respeitou o vencido/Aquele que deu
tudo e não pediu a paga…”



“Aquele que
na hora da

vitória
respeitou o

vencido
Aquele que

deu tudo e não
pediu a

paga…”



Sara interrompe e lê alto:  Aqui diz que no século XX
também na música surgiram nomes importantes, em
1920 nasceu… Amália! Teve uma vida muito intensa,
cheia de viagens, espetáculos… foi este o seu
fado!



Sara e Francisco adormeceram finalmente sobre aquele livro fantástico, sonhando com um país
cheio de histórias, de jogadores de futebol famosos, como o Cristiano Ronaldo, e cineastas que
vivem mais de um século como Manoel de Oliveira.
 
 
Aquele condado que um dia quis ser país conseguiu projetar-se no mundo.



       Aquele condado que um dia quis ser país conseguiu  projetar-se
no mundo.
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