
O rouxinol 
 



Já ouviste cantar o rouxinol? 

Conta-nos Hans Christian 

Andersen, um escritor 

dinamarquês, que em tempos 

idos, na China, existiu um rouxinol 

com um canto tão maravilhoso, 

capaz até de curar o próprio 

imperador. Vem descobrir como tal 

aconteceu e, quem sabe, não 

despertarás também para os 

gorjeios de um passarinho!  



Vida Animal em Portugal e no Mundo 

É uma ave que canta e encanta. 

Não é das mais vistosas mas no que diz respeito ao canto não há nenhuma outra 

que lhe faça frente. 



O Rouxinol-comum é muito frequente em Portugal e pode ser visto e ouvido de 

norte a sul do país, sendo particularmente comum nas regiões do interior. 



O trinado de melodias encantatórias ouve-se a partir de finais de março ou 

princípios de abril. Em junho começa a calar-se e em agosto migra para a África. 
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Hans Christian Andersen nasceu a 2 de Abril de 1805, em Odense, Dinamarca e 

morreu em Copenhaga, a 4 de Agosto de 1875. Andersen queria ser ator e 

dramaturgo, mas foram os seus contos infantis que o tornaram famoso em todo o 

mundo. Embora Andersen se tenha baseado muitas vezes em personagens reais e 

do folclore dinamarquês, muitos dos contos que escreveu foram fruto da sua 

imaginação. 



Escreveu peças de teatro, canções patrióticas, 

contos, histórias, e, principalmente, contos de 

fadas, pelos quais é mundialmente conhecido.  

Trouxe uma grande contribuição para a literatura 

infanto-juvenil, sendo considerado o precursor da 

literatura infantil mundial. Em função da data de 

seu nascimento, comemora-se em 2 de Abril o 

Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. 



Além disso, o prémio internacional mais importante na literatura infanto-

juvenil é conferido pela International Board on Books fou Young People - 

IBBY. Este prémio é representado pela medalha com o seu nome. 

“Contos” é a obra que o tornou célebre em todo o mundo, tendo sido 

traduzida para diversos idiomas. Entre 1835 e 1842, Andersen lançou seis 

volumes de Contos, livros com histórias infantis. Em 1872, a sua obra contava 

um total de 156 contos.  

 



Entre 6 de Maio e 14 de Agosto de 1866 Andersen esteve 

em Portugal. A sua passagem por Portugal esteve integrada 

numa viagem a vários países europeus (Bélgica, Espanha, 

França, Holanda e Suíça). Andersen esteve em Lisboa, 

Aveiro, Setúbal, Coimbra e Sintra, e, em geral, parece ter 

ficado bem impressionado com o que viu. A imagem à 

direita é uma reprodução de parte de um desenho feito por 

Andersen do Aqueduto das Águas Livres.  



Os recortes de Papel 



Produzido com intenção de servir como suporte para documentos escritos, o 

papel também é utilizado para produzir obras de arte.  

O Jian (recorte) Zhi (papel), é uma técnica artesanal chinesa cuja origem 

remonta ao século IV. Os temas mais representados são máscaras tradicionais, 

lendas ancestrais, elementos da natureza, pessoas e animais, flores. 



Mais recentemente, Hans Christian Andersen, 

que foi um homem de grande capacidade 

criativa,  fazia recortes e colagens de papel com 

uma tesoura e os oferecia às pessoas. 

Hans Cristian Andersen era exímio na arte de 

recortar figuras em papel. Era o “cortador de 

papel” mais famoso na Escandinávia, tendo um 

papel importante na popularização desta forma 

de arte. Transportava sempre consigo uma 

pequena tesoura e diz-se que era comum 

Andersen fazer um recorte de papel à medida 

que contava uma história. No final da história, 

Andersen desdobrava o papel e mostrava o 

“desenho” ao público deslumbrado.  











Dinamarca 



Localização da Dinamarca (em vermelho) 
No continente europeu (em cinza) 
Na União Europeia (em branco) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia


Capital - Copenhaga 



Os Donos do Mar 
País: Dinamarca 

 



Somos vikings, os donos do mar, 

e não há montanhas para escalar. 

Bicicletas é o que não falta, 

o frio aperta mas eu vou saltar. 

Vamos todos cantar, dançar, 

a olhar pró mar sempre a mexer, 

neste reino muito gelado,  

no topo da Europa para todos ver. 

Os Donos do Mar 
 


