
 

 

Lê o texto com atenção. Se necessário, consulta as notas. 
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Em 1903, Rafael Bordalo Pinheiro1 fez aquilo que 

fazia regularmente, pegou num objeto do quotidiano, 

aumentou-o e alterou-lhe as funções. No caso, 

desenhou uma pandeireta gigante, e nos pratos 

metálicos colocou um par de bailarinos. Seria um 

coreto2 desmontável a colocar num local junto aos 

Restauradores, e decorado a amarelo e vermelho, as 

cores de Espanha, para receber o rei Afonso XIII numa 

visita oficial a Portugal. O desenho ganhou forma, 

associado a um arraial3 ao longo da avenida da Liberdade. No fim das festas, foi desmontado. 

Tornou-se o primeiro projeto do coreto para as festas. 

Pedro Bebiano Braga, historiador, refere-se aos coretos como um grande palco público, com 

uma importância muito maior do que imaginamos. «Como os candeeiros, chafarizes, bebedouros, 

bancos, marcos do correio e quiosques, o coreto não era apenas mobiliário decorativo, estava 

ligado à história das cidades. Em finais do século XIX e início do XX, eles estavam no centro de 

praças e de jardins, a programação dos coretos em dias de festa e aos fins de semana vinha nos 

jornais. As pessoas que não tinham meios para comprar bilhetes para o teatro de ópera ou de 

revista iam ouvir música, sentadas nos bancos, ou em cadeiras que se alugavam para o efeito, 

compravam refrescos nos quiosques, como uma orchata ou um capilé, faziam funcionar a 

cidade», afirma o historiador.  

Com o crescimento das cidades, a função do coreto perdeu-se. Muitos foram destruídos e na 

segunda metade do século XX assiste-se a uma degradação deste património.  

Atualmente, a recuperação dos coretos tem vindo a surgir em muitas cidades da Europa. As 

pessoas voltaram a valorizar a rua, talvez por uma maior sensibilidade ambiental. O coreto 

continua a fazer sentido num jardim, num parque, à beira-mar. Também em Portugal, alguns estão 

a ser recuperados e voltaram a ter programação regular. 

 www.visao.sapo.pt, consultado em 16/01/2017 (adaptado) 

Notas: 
1 

Rafael Bordalo Pinheiro: considerado um dos maiores artistas plásticos portugueses do século XIX. 
2 

Coreto: construção erguida em praça ou jardim público para concertos de bandas musicais.
 

3 
Arraial: festa popular ao ar livre. 

  



1. Assinala com ✗, de 1.1 a 1.3, a opção que completa cada frase, de acordo com as 
informações do texto.  

1.1 O coreto utilizado durante a visita oficial espanhola 

   a) foi um pedido do rei Afonso XIII. 

   b) já existia junto aos Restauradores. 

   c) foi um projeto dos organizadores das festas. 

   d) partiu de um desenho de Bordalo Pinheiro. 

1.2 O artista Rafael Bordalo Pinheiro inspirava-se 

   a) nas cores amarelo e vermelho. 

   b) nos objetos comuns do dia a dia. 

   c) nas ruas da cidade de Lisboa. 

   d) nos arraiais da avenida da Liberdade. 

1.3 No segundo parágrafo, as informações sobre a história dos coretos basearam-se  

   a) nos desenhos de Bordalo Pinheiro. 

   b) nas declarações do público dos concertos. 

   c) nos testemunhos de um historiador. 

   d) nas palavras dos músicos das bandas. 

2. Lê a afirmação seguinte. 

No início do século XX, os coretos desempenhavam um papel importante nas relações entre 
os habitantes das cidades. 

Explica a razão pela qual esta afirmação é verdadeira, de acordo com as informações do 
texto  
(linhas 12 a 20). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. «Com o crescimento das cidades, a função do coreto perdeu-se.» (linha 21) 

Indica as duas consequências deste facto referidas no texto. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

4. Relê o último parágrafo. 

Indica uma causa pela qual se recuperam atualmente os coretos. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


