
EOI LUGO

Procura  na  Internet  o  quadro  de  alguma  paisagem,  preferivelmente
portuguesa. Imagina que estiveste lá naquele dia e descreve com pormenor:
a)  o  quadro   b)  o  que  não  saiu  no  quadro,  mas  também fazia  parte  da
paisagem.  Fala  também daquele  dia,  porque  é  que  estavas  lá  quando  foi
pintado? Cola a imagem do quadro no arquivo do texto. 

Na seguinte ligação poderás ler algo sobre a história da pintura em Portugal: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_de_Portugal

Extensão do texto: 100-140 palavras. 
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