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"O Cavaleiro da Dinamarca" de Sophia de Mello Breyner
Andresen - Roteiro cronológico
A obra “O cavaleiro da Dinamarca” escrita por Sophia de Mello Breyner Andresen relata a história de um
cavaleiro, um homem de fé e de coragem que vivia com a sua família numa �oresta no norte da Dinamarca
e que partiu em peregrinação em direção à Terra Santa, para rezar na gruta onde nasceu Jesus Cristo.
Durante a viagem muitas pessoas conheceu e muitas histórias lhe foram contadas, passados dois anos de
aventura regressou na noite de Natal à sua casa para comemorar o Natal com a sua família.
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24 de dezembro de 1576
Na noite de Natal o Cavaleiro da Dinamarca anunciou à sua
família  e amigos que iria partir em peregrinação para Jerusalém
e só voltaria passados dois anos.

Primavera de 1577
O Cavaleiro da Dinamarca parte em peregrinação para a Terra
Santa.

Outubro de 1577
O Cavaleiro da Dinamarca chega à Palestina e dirige-se para
Jerusalém.

24 de dezembro de 1577
O Cavaleiro Dinamarca passa a noite de Natal a rezar na gruta
onde nasceu Jesus, em Belém, cumprindo assim o propósito da
sua viagem.

20 de fevereiro de 1578
Partida do Cavaleiro da Dinamarca  para o Porto de Jafa.
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15 de março de 1578
O Cavaleiro da Dinamarca parte para Ravena.

15 de março de 1578
O Cavaleiro da Dinamarca, durante a viagem para Ravena
conhece  o mercador  de Veneza que o convida para ir com ele
para o seu Palácio, em Veneza, foi lá que �cou a conhecer a
história de Vanina e Guidobaldo, dois jovens apaixonados que
fugiram para casar, à revelia de Orso, o tutor de Vanina que a
havia prometido em casamento a Arrigo, um velho amigo. 
 

3 de maio 1578
O Cavaleiro da Dinamarca chega a Florença e hospeda-se na
casa do banqueiro Averardo.

Maio de 1578
Em casa do banqueiro Averardo  faziam-se grandes jantares e
contavam-se muitas histórias, foi assim que o Cavaleiro da
Dinamarca �cou a conhecer a história de Giotto de Cimabué e
de como Dante escreveu "A divina comédia".

História de Giotto e Cimabué
Giotto e Cimabué narrada por Filippo, um trovador amigo do
banqueiro Averardo de Florença. 

Tal com Adão foi o primeiro homem da terra Cimabué foi o
primeiro pintor de Itália, foi ele que descobriu o talento do jovem
Giotto. Passou-se isto há mais de cem anos numa manhã de
Primavera. Voltava então Cimabué duma viagem quando, a meio
do caminho, na vertente de um monte, num lugar solitário e
selvagem, viu um grande penedo todo coberto de desenhos.
Eram desenhos simples, mas cheios de beleza e de verdade,
abandonando o seu caminho atou o cavalo a uma árvore e
resolveu ir examinar outros pedregulhos que se avistavam ao
longe. Depois de ter caminhado muito encontrou um pastor com
o seu rebanho. Enquanto as ovelhas pastavam à beira dos
penedos o pastor ia desenhando. Então Cimbabué falou com ele
e fez dele um grande pintor.
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História de Dante e Beatriz
Dante era um grande poeta italiano que conheceu Beatriz, uma
mulher bonita, aliás a mulher mais bonita de Florença. Dante
�cou muito apaixonado e amou-a muito mas esta morreu ainda
jovem. Para Dante, este foi o seu maior desgosto e desde a morte
de Beatriz, para esquecer a sua mágoa meteu-se em grandes
aventuras, até que se perdeu numa �oresta e lhe apareceu
Virgílio, um poeta romano, morto há já mais de 1000 anos,
dizendo-lhe que o guiaria até onde Beatriz o esperava.
Dante e Virgílio partiram e passaram pelo inferno, onde as
pessoas pagavam pelos seus erros, prosseguiram até ao
Purgatório, onde as pessoas depois de pagar pelos seus erros,
faziam preces para ir para o paraíso e era lá que Beatriz o
esperava. No paraíso encontra a Beatriz, passaram ambos pela
glória e felicidade, até que Beatriz disse a Dante para voltar à
terra e escrever um livro sobre tudo aquilo que vira. Surge assim,
a famosa obra de Dante intitulada "A Divina Comédia".

6 de junho 1578
O Cavaleiro da Dinamarca parte para Gévona na tentativa de
apanhar um barco mas adoeceu e �cou dois meses hospedado
num convento.

Setembro de 1578
Em setembro chega ao porto de Gévona e parte para Bruges, na
Bélgica. 

Outobro de 1578
Em outubro chega a Flandres e parte para Antuérpia onde �ca
hospedado em casa de um negociante �amengo onde �ca a
conhecer a história de Pero Dias e o negro.

Novembro de 1578
Em novembro parte para a Dinamarca na esperança de passar o
Natal com a sua família.
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※※※※※※

23 de novembro 1578
O Cavaleiro da Dinamarca chega a uma povoação perto da
�oresta onde �ca a sua casa, muito cansado continua a andar em
direção à sua casa que �ca numa clareira.

24 de dezembro 1578
O Cavaleiro da Dinamarca chega à  sua casa exatamente na noite
de Natal onde foi recebido com muito afeto pela sua família.

Trabalho realizado pelos alunos:
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