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o DESCONHECIMENTODO OUTRO

"(...)Nao minto se disser que, se excluinnos os temas da «am~ económica» e do

futebol, a verdade é que o interesse de Portugal por Espanha e vice-versa tem sido mínimo.

Como curiosidade, também outro dado: a língua espanhola como língua estrangeira está atrás

da inglesa, da francesa e até da alema na sel~ dos estudantes em Portugal. No caso de

Espanha,o portugues nem aparece como o~.

Este desconhecimento, embora tenha vindo indubitavelmente a decrescer nos últimos

anos, foi consistente durante as últimas décadas. O professor Emilio Diego, depois de

investigar a literatura entre os dois países, dos anos 1939 a 1975, constata «a ignorancia e a

indiferen~) de ambas as partes. «Da parte portuguesa percebe-se, segundo o autor, a

convi~o de que nada de bom pode vir do vizinho (como bem sintetiza o ditado portugues

«De Espanha, nem bom vento nem bom casamento» ou «De Espanha só vem urna coisa boa:

o sol»). Da parte espanhola, o autor verifica «urna incompreensível atitude de superioridade».

Este desconhecimento deve-se em grande medida ao facto de que, durante séculos,

nenhum dos dois países foi referencia em nada de especial. Assim, cada urn procurou

referencias a seguir, tanto na cultura como na economia, longe das que o vizinho podia

proporcionar.

(u.) No entanto~fique claro que, embora o desconhecimento seja grande por parte dos dois, é

bem certo que os Portugueses sabem muito mais de Espanha que os Espanhóis de Portugal."

Federico J. González, Rejlexoes de um Espanhol em Portugal

(Lisboa, Dom Quixote, 2004)



1. Leia o texto e resuma em duas frases a ¡deiageral. (1 ponto)

2. Crie, seguindo o modelo, frases semelhantesa incluir as palavras em negrito: (4

pontos)

a) Se excluirmos os temas da am~ económica, o interesse de Portugal por Espanha é

mfnimo.

.......................................................

....................................................................

b) Embora o desconhecimento seja grande por parte dos dois, é bem certo que os

Portugueses sabem muito mais de Espanha.

................................................................................................................................................

..................

c) Os Portugueses sabem muito mais de Espanha que os Espanhóis de Portugal.

................................................................................................................................................

..................

d) Este desconhecimento deve-se em grande medida ao facto de que nenhum dos dois

países foi referencia em nada de especial.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................



3. Tradu~aodas seguintes frases: (2 pontos)

a) Nao minto se disser que o interesse de Portugal por Espanha e vice-versa tem sido

mínimo.

............

............

b) A língua espanhola como língua estrangeira está atrás da inglesa, da francesa e até da

alema.

............

..............................................................

c) Este desconhecimento,embora tenha vindo indubitavelmente a decrescer nos últimos

anos, foi consistente durante as últimas décadas.

......... .....................

... ...............................................

d) No entanto, fique claro que é bem certo que os Portugueses sabem muito mais de

Espanha que os Espanhóis de Portugal.

..........................................................................................................................................

. ... ...

4. Exprima a sua opiniao sobre o assunto do texto, assinalando o seu acordo ou desacordo

com o autor (70 palavras no mínimo). (3 pontos)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1: Se valorará la capacidad del alumno para comprender globalmente y sintetizar las
ideas contenidas en el texto propuesto.

Ejercicio 2: Se valorará la comprensión específica de determinadas estructuras gramaticales
de la lengua portuguesa y la capacidad de reproducidas adec1)adamente.

Ejercicio 3: A través de la traducción, se valorarán los conocimientos léxicos del alumno.

Ejercicio 4: Se valorará la capacidad del alumno para expresarse en lengua portuguesa por
escrito con corrección gramatical.
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