
 

Lê com atenção o excerto da obra Pedro Alecrim.  
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– Partiram as cordas ao cavaquinho!... – disse eu quando o vi nas mãos do Jacinto. 

– E isso que interessa? – perguntou a mãe, que parece muito mais magra e pálida assim vestida de 

preto. 

– Claro que interessa! Quero aprender a tocar. Ou não posso? 

– Pega nele, é teu. Mas estima-o! 

– E as cordas? 

– Não sei. O tio Trindade é que sabe dessas trapalhadas. 

– Vou a casa dele! 

Peguei no cavaquinho e acariciei-lhe as formas – tão pequenito! 

Fui encontrar o tio Trindade a soldar ferros de uma grade comprida. 

– Olha o Alecrim! Partiu-se o olho de uma enxada? – perguntou. 

– Não. Venho aqui para me consertar outra coisa. Mas não quero atrapalhar – disse eu, com o 

cavaquinho escondido atrás das costas. 

O tio Trindade limpou o suor da cara enfarruscada. 

– Diz lá o que queres! 

– Ah!... É por causa do cavaquinho... Partiram-lhe as cordas... 

– A tua mãe vai vendê-lo? 

– Não! É para mim! 

– E tu queres que eu te arranje cordas? 

– Era. Se fizesse o favor... 

– Está bem. Vamos fazer um acordo. Ajudas-me a fazer a grade e depois eu ensino-te a afinar o 

instrumento, valeu? 

– Mas eu não sei nada... 

– Claro! Mas aprendes. 

Pousei o cavaquinho na sala do ferreiro1. Pus um avental de couro e ajudei-o a terminar a grade. 

O tempo passou depressa. Escurecia quando apagámos a forja2 e fechámos a porta da oficina. 

– Agora vamos comer, depois tratamos do teu assunto. 

– Muito obrigado – disse eu, de repente, atrapalhado. 

A meio do jantar, o tio Trindade, depois de ter olhado para mim e para a mulher muitas vezes, disse 

com uma garfada de arroz parada no ar: 

– Podíamos fazer um acordo de homem para homem. Comes connosco e ajudas-me na oficina.  

À noite, vais dormir a tua casa. Quando nos zangarmos com os ferros, tocamos um fadinho... Que dizes 

a isto, Alecrim? 

Nunca me passou pela cabeça que aprendiz de ferreiro ia ser a minha primeira profissão. Pensei na 

minha mãe, nos meus irmãos, na nossa vida, e aceitei. 

– Vais ser tratado como um filho – disse o tio Trindade, dando-me uma palmada nas costas. 

Mais tarde, sentámo-nos à varanda, e eu aprendi a pôr as cordas no cavaquinho. 

 António Mota, Pedro Alecrim, ASA, 2014 



1. As frases abaixo apresentadas referem-se a Pedro Alecrim. 

Numera-as de 1 a 7, de acordo com a sequência do texto. (A primeira frase já se 

encontra numerada.) 

 Declara-se determinado a não vender o cavaquinho. 

 Ajuda o tio Trindade a terminar a grade. 

 Confessa não saber nada da profissão de ferreiro. 

 Manifesta muita vontade em aprender a tocar cavaquinho. 

 Depara-se com as cordas do cavaquinho partidas. 

 Hesita em revelar o objetivo da sua visita ao tio Trindade. 

 Afaga o cavaquinho carinhosamente. 

2. O texto que leste pode ser dividido em três momentos:  

 

Justifica esta divisão, tendo em conta a ação narrada.  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. Seleciona as passagens que mostram que o narrador é personagem da história, 
sublinhando as palavras que comprovam esse facto. 

   a) «– E isso que interessa? – perguntou a mãe, que parece muito mais magra e 

pálida assim vestida de preto.» 

   b) «Fui encontrar o tio Trindade a soldar ferros de uma grade comprida.» 

   c) «Peguei no cavaquinho e acariciei-lhe as formas – tão pequenito!» 

   d) «O tio Trindade limpou o suor da cara enfarruscada.» 

   e) «Mais tarde, sentámo-nos à varanda.» 

3.1 Por que razão se pode afirmar que o narrador desta história é participante? 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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4. Escreve a pergunta para a resposta abaixo apresentada, tendo em conta as informações da 
linha 23. 

Pergunta: ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Resposta: O tio Trindade não desistiu, apesar das palavras de Pedro Alecrim, dando-lhe a 
entender que o ensinaria a trabalhar com o ferro. 

5. Identifica o recurso expressivo utilizado na passagem seguinte:  

«– Vais ser tratado como um filho – disse o tio Trindade, dando-me uma palmada nas 
costas.» (linha 36). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

5.1 Explica o sentido desse recurso. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Explica, por palavras tuas, o que o tio Trindade queria dizer com a proposta «Podíamos 
fazer um acordo de homem para homem.» (linha 31) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

7. Quando o pai do Pedro estava no hospital, os dois tiveram a seguinte conversa. 

 

Na tua opinião, estas palavras do pai foram importantes para o Pedro? Justifica a tua 
resposta, com base no texto. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 . 

 
– Pedro, como está o cavaquinho? – perguntou meu pai.  

– Ainda tem as cordas todas.  

– Vê que o Jacinto não o estrague. Quando sair daqui, vou ensinar-te a tocá-lo.  

. 


