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Junho, Matosinhos 

Ah! Tu é que tinhas razão, Irene. Neste país só ganha o seu estatuto de escritor quem 

escrever ro-mances. Entrega-se um livro de crónicas e espera-se um romance?! Também não me 

faltou a pedrada: 

não sabe fazer romance. Mas o que é hoje um romance? E não haveria ali suficiente romance 

para olhos atentos? A narração corre por três veios: o da narradora, que entrega ao vento as suas 

queixas, mas se recusa, justamente, a entregar o seu romance, no entanto amplificado pelo 

romance das vidas daquela beirada de mar e pelo romance mítico, criado a partir dos nomes das 

praias de Lilon e Chale (curiosa-mente suposto por outro crítico recolha etnográfica). Havia, 

portanto, três veios de romance: um que se escondia e negava e dois romances expressos: o 

inconcluso das vidas e o romance, fechado, do mito. 

Isto sem falar no romance da linguagem. […] 

 

Julho, Lisboa 

Gulbenkian – Fernando Pessoa, em exposição 

A sua morte passou no silêncio, secreto, que tinha sido a sua vida. 

No entanto, eu antes de entrar para a Faculdade já o sabia, sobretudo pela Ode Marítima e 

pela to-cadora de harpa – “… se eu beijasse / Teu gesto, sem beijar as tuas mãos!” 

Depois começou a estar em moda com as Edições Ática. Em casa de António Sérgio, 

algumas dis-cípulas liam-no fria e intelectualizadamente. Agora, com esta exposição começa o 

mito. Heterónimos, óculos, caneta, cadeira, mesa, chapéu são espaços poéticos, não dele, mas 

nossos. Conhecimento e desconhecimento de janelas do eu que buscam interstícios d’alma, 

desvãos, outros, onde morar. 

 

DACOSTA, Luísa (1992). Na Água do Tempo. Lisboa: Quimera, pp. 294-296. 



Nas respostas aos itens de escolha múltipla, seleciona a opção correta. 

 

1. O texto adota o género textual                                                                                                     

(A) apreciação crítica. 

(B) relato de viagem. 

(C) memórias. 

(D) diário. 

 

2. O elo temático que estabelece a relação entre as duas partes do texto é                               

(A) a escrita ficcional. 

(B) o estatuto do escritor. 

(C) a escrita heteronímica de Fernando Pessoa. 

(D) a projeção da literatura portuguesa no mundo. 

 

3. No primeiro segmento textual (ll. 1-10) a autora reflete sobre                

(A) os preconceitos inerentes à escrita autobiográfica. 

(B) a valorização de determinados géneros literários em detrimento de outros. 

(C) a importância da pesquisa etnográfica para a produção de romances. 

(D) o valor da descrição na escrita de narrativas. 

 

4. No segundo segmento textual (ll. 11-19), a autora                                                                          

(A) recorda um episódio experienciado na sua infância. 

(B) tem como ponto de partida um aspeto da vida quotidiana. 

(C) satiriza o facto de Pessoa ter sido lido de forma intelectualizada. 

(D) desvaloriza a importância da exposição da Gulbenkian para a projeção da obra 

pessoana. 

 

5. O conector “No entanto”  estabelece uma oposição entre                

(A) o conhecimento da autora e o saber comum relativamente à poesia de Pessoa. 

(B) a “Ode Marítima” e a “tocadora de flauta” (ll. 14-15). 

(C) a projeção que Fernando Pessoa teve em vida e após a morte. 

(D) o conhecimento da autora antes e depois de entrar na Faculdade. 

 

6. O advérbio “Agora” (l. 17)                         

(A) tem valor deítico, apontando para o espaço da enunciação. 

(B) surge em correlação com o advérbio “Depois” (l. 16), contribuindo para a conexão 

interfrásica. 

(C) estabelece uma relação de concessão. 

(D) contribui para a coesão gramatical referencial. 

 

7. O recurso expressivo que não está presente na expressão “Conhecimento e 

desconhecimento 

de janelas do eu que buscam interstícios d’alma, desvãos, outros, onde morar.” (ll. 18-

19) é     

(A) a metáfora.   (C) a enumeração. 

(B) a antítese.    (D) a personificação. 

 

 

 



8. Especifica o valor epistémico sugerido pelo enunciado “E não haveria ali 

suficiente romance para olhos atentos?” (ll. 4-5).   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                  

 

9. Identifica a função sintática desempenhada pelo constituinte “do mito” (l. 9).             
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Classifica o tipo de sujeito presente na frase “Depois começou a estar em moda 

com as Edições Ática.” (l. 16).                    
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Redige uma exposição sobre a questão da heteronímia em Fernando Pessoa, 

que contenha entre duzentas e trezentas palavras. 

No teu texto deves: 

• identificar e caracterizar o estilo literário dos principais heterónimos pessoanos; 

• fundamentar as ideias apresentadas com exemplos pertinentes. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Bom trabalho!  


