
«VIAJA COM ANDERSEN»

«Oh! Viajar, viajar! É, na verdade, o destino mais feliz. 
E por isso viajamos todos nós. Tudo viaja em todo o Universo. 

Mesmo o mais pobre ser tem o cavalo alado do pensamento 
e quando fica fraco e velho, então toma-o a morte consigo na viagem, 

que todos fazemos. Viajamos todos, mesmo os mortos, 
nos seus túmulos silenciosos, voam com a terra à volta do Sol.»

Hans Christian Andersen

Andersen fez 29 viagens pela Europa e pelo Médio Oriente, 
num tempo em que ainda não existia turismo organizado, 
que representam nove anos de vida. «Viajar é viver» é uma 
conhecida frase de Andersen. Visitou Portugal em 1866 e 
aqui permaneceu durante quatro meses, a convite de amigos 
portugueses que conhecera na Dinamarca. Narrou essa 
experiência no seu livro Uma visita a Portugal em 1866. 

A partir das impressões e experiências deste ilustre viajante, 
ali narradas, e juntamente com o estudo do investigador 
Victor Eleutério «Os meses portugueses de Andersen no 
Paraíso Terreal», trouxemos para a Exposição Hans Christian 
Andersen, patente na Torre do Tombo até 26 de outubro, 
alguns documentos que nos aproximam das vivências do 
escritor no Portugal de há quase 150 anos. 

Com o objetivo de dar a conhecer Hans Christian Andersen, 
e como acompanhamento da exposição, a DGLAB desafia 
os jovens (3.o ciclo e Secundário) a participar na atividade 

«Viaja com Andersen».

Regulamento
1 –  Esta atividade de escrita tem por base a visita à exposição, 

podendo ser acompanhada por sugestões de leitura relacio-
nadas com esta visita:

·  ANDERSEN, Hans Christian, Uma visita a Portugal, trad. 
Margarida Gil Moreira, Lisboa, Ulmeiro, 2000.

·  ELEUTÉRIO, Victor, «Os meses portugueses de Andersen 
no Paraíso terreal», in Hans Christian Andersen em Portugal, 
edição Niels Fischer, 2005. 

· http://purl.pt/768/1/hca-viagem-portugal.html
· http://purl.pt/768/1/recursos.html

2 –  Os trabalhos a concurso, inspirados na viagem de 1866, 
deverão ficcionar uma viagem do escritor Andersen no 
Portugal de hoje. Não devem exceder as três páginas (A4, 
letra Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5) e ser 
enviados até 15 de novembro de 2013.

3 –  Os trabalhos podem ser enviados por e-mail para 
dsl@dglab.gov.pt ou por correio para:

Atividade «Viaja com Andersen»
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Edifício da Torre do Tombo – Alameda da Universidade

1649-010 Lisboa

4 –  Os participantes devem enviar os seguintes elementos: nome, 
morada, escola a que pertencem e ano de escolaridade.

5 –  O Júri será constituído por dois técnicos da DGLAB e por 
um escritor.

6 –  Os três trabalhos selecionados pelo júri serão publicados nos 
sites da DGLAB e os seus autores receberão livros e materiais 
sobre Hans Christian Andersen. 




