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• Dinamarca: curiosidades
-geografia;
-clima;
-recursos naturais;
-população;
-grupos étnicos;
-religiões;
-línguas;
-governo;
-feriados;
-bandeira.

• Tradições de Natal nos países visitados pelo Cavaleiro

• Breve resumo da história
•Itinerário percorrido pelo Cavaleiro



BREVE HISTÓRIA DO 
CAVALEIRO DA 

DINAMARCA
• O Cavaleiro da 

Dinamarca narra as 
aventuras percorridas por 
um cavaleiro que decide 
passar a noite de Natal na 
Palestina, em Jerusalém, 
na gruta onde Jesus 
nascera. Assim, anuncia a 
sua decisão à família e 
parte rumo a aventura...



BREVE HISTÓRIA DO 
CAVALEIRO DA 

DINAMARCA
• Após enfrentar muitos 

obstáculos, de ter 
conhecido pessoas, 
lugares e culturas muito 
diferentes do seu universo, 
fica uma questão em 
aberto: terá ele conseguido 
cumprir a promessa que 
fizera à família: voltar no 
Natal seguinte?...



MAPA DA EUROPA

1

1-Dinamarca

2

2-França

3

3-Itália

4

4-Bélgica (Antuérpia)

Países europeus visitados pelo Cavaleiro



ITINERÁRIO PERCORRIDO 
PELO CAVALEIRO

• Dinamarca Palestina Ravena Veneza

Ferrara Bolonha Florença Génova

Bruges Antuérpia Dinamarca



De todos estes destinos visitados pelo herói, vamos conhecer 
os mais importantes para a compreensão da acção da história. 
Assim, ficaremos a conhecer apenas as cidades onde ele 
permaneceu mais tempo, aprofundando amizades e 
vivenciando novas e enriquecedoras experiências.

• Palestina- ( Jerusalém; 
Belém).  O Cavaleiro, 
junto de outros 
peregrinos,  passou a 
noite de Natal a rezar 
na gruta onde Jesus 
nascera.

Jerusalém



O Cavaleiro conhece o mercador de Veneza que o apresenta a 
vários amigos. Com eles, o protagonista fica a conhecer as 
curiosidades culturais desta cidade e ouve histórias 
emocionantes.

Veneza é uma cidade banhada 
por vários canais que se 
atravessam em gôndolas. 



Para além de ser considerada uma 
das cidades mais românticas do 
mundo, dispõe de uma vasta 
actividade cultural. Podemos visitar 
vários locais de interesse...



Pormenor da Praça de S. Marcos



• Na casa do banqueiro 
Averardo, o Cavaleiro 
da Dinamarca toma 
contacto com artistas 
renascentistas 
famosos.

Ponte Vecchio



Falaram-lhe de Giotto, o famoso pintor...



Contaram-lhe a famosa história de Dante 
e Beatriz...

A Divina Comédia, de Dante



Na viagem de regresso à Dinamarca, o Cavaleiro foi até à Bélgica para 
efectuar a viagem de barco.
Foi até Antuérpia, grande porto de mar, onde se efectuavam as grandes 
trocas comercias .

Aqui perde o último navio e trava conhecimento com um capitão ao 
serviço do  negociante flamengo que lhe relata viagens de expedições a 
África...



Famoso porto comercial de Antuérpia, séc. XV



DINAMARCA: 
CURIOSIDADES

• Geografia- situa-se no Norte 
da Europa, na Escandinávia. 
Rodeada pelo Mar Báltico e 
pelo Mar do Norte, forma uma 
península a norte da Alemanha 
e inclui duas ilhas maiores 
(Sjaeland e Fyn). Possui 
pequenas ilhas. As suas 
coordenadas geográficas 
rondam os 56 00 N e 10 00 E



DINAMARCA: 
CURIOSIDADES

• Clima- temperado, 
húmido e enevoado; 
invernos suaves e 
ventosos e verões 
amenos.
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DINAMARCA: 
CURIOSIDADES

• Governo: monarquia 
constitucional

• Moeda: coroa 
dinamarquesa

• Recursos Naturais-
petróleo;gás natural; 
peixe; sal ; calcário; 
areia.



DINAMARCA: 
CURIOSIDADES

• Capital- Copenhaga
• População- 5,352,815(Julho de 

2001)
• Grupos étnicos- escandinavos; 

germânicos; turcos; iranianos e 
somalis

• Religiões- 95% Luterana; 3% 
Protestante e Católica; 2% 
Muçulmana.

• Línguas- Dinamarquês e 
dialectos variados.



DINAMARCA: 
CURIOSIDADES

• Feriados – Dia da 
constituição, a 5 de Junho é 
considerado como o Dia 
Nacional.

• Bandeira – Vermelha com 
uma cruz branca que se estende 
até aos limites da bandeira; a 
parte vertical da cruz eleva-se à 
parte superior e esse 
elementofoi adoptado por 
outros países nórdicos 
(Finlândia, Noruega e Suêcia).



• Neste conto de Sophia 
de Mello Breyner, 
ficamos a conhecer 
algumas das principais 
tradições de Natal da 
Dinamarca.



Vejamos, agora, as tradições de alguns países 
visitados pelo Cavaleiro, incluíndo o seu país: a 

Dinamarca.
• Dinamarca:
• come-se pato e ganso 

estufados com fruta, 
pudim de arroz com 
canela;

• os presentes são abertos 
depois de jantar, na 
véspera de Natal;



Natal na Dinamarca (contin.)
•24, 25, 26 de Dezembro: a maioria das 
pessoas tira férias até depois do Ano Novo;
•a  maior parte dos patrões oferece um bónus 
aos empregados;
•as crianças põem o pudim de arroz e 
amêndoas para os duendes de Natal
•na televisão passam muitas séries sobre 
duendes de Natal;
•quase todos assistem à missa da meia-noite 
ou da manhã de Natal;
•fecham todos os estabelecimentos e até 
bares



NATAL

• Bélgica:
• na véspera bebe-se um aperitivo e “nibbles”, seguindo-se 

uma entrada de peixe e depois peru estufado;
• a sobremesa é um delicioso bolo de natas que se chama 

“la bûche de Nöel”
• Saint Nicholas é o Pai Natal e dá as prendas a 6 de 

Dezembro, o dia do referido santo;
• os presentes são colocados sob a lareira ou a árvore e são 

vistos na manhã de dia 25;



Natal na Bélgica (contin.)

• O pequeno-almoço de Natal é composto por um pão doce 
especial- “cougnou” ou “cougnolle” e tem a forma do 
Menino Jesus;

• As famílias reunem-se e tomam abundantes refeições



Ana Clara Morgado Quintiliano Ramos

O Cavaleiro da Dinamarca
Utilização das TIC em contexto 

educativo
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