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Lê atentamente o texto que se segue. De seguida, responde às questões abaixo 
formuladas. 
 
17-5-1971 
 
Ninda, 
Minha linda jóia 
     O avião voltou a não vir, donde resulta que há quase 15 dias não tenho notícias tuas. 
Ainda tive a esperança insensata que ele chegasse ontem, domingo, o que não sucedeu. É 
realmente horrível esta falta de notícias, que me deixa desamparado como se me faltasse 
uma perna... 
     Entretanto a vida aqui decorre na sua triste monotonia habitual. Só a lua desapareceu 
de novo e as noites são escuras como breu. Como as lâmpadas que deviam iluminar o 
exterior estão todas fundidas, não se vê um palmo adiante do nariz. (...) 
     A história lá vai. A mim parece-me realmente boa: oxalá me não engane. O primeiro 
caderno, feito e refeito vezes sem conta, deve estar pronto no fim do mês. Se se puder 
mandar daqui ou do Chiúme encomendas registadas, envio-to logo. Se não esperarei até 
estar de novo em Gago Coutinho para o fazer. Têm-me dado um trabalho imenso, sobretudo 
esta última afinação, e chego à hora de jantar cheio de dores de cabeça por levar o dia a 
penar na prosa. O principal tem sido mondar isto de adjectivos supérfluos, sacudir a árvore 
para só ficar o essencial. Eu não sei. Mas palavra que é a última tentativa que faço, estou 
farto de perder tempo com porcarias. Se esta saída para o mar não ficar boa, adeus minhas 
encomendas, e os outros que digam o que eu sinto confusamente e não sei exprimir. 
     O nascimento aproxima-se a passos largos! Vais ver que é uma coisa de uma simplicidade 
imensa — a gente deita-se e eles nascem. Palavra. Nascem e começam logo a protestar por 
estar cá fora. São giríssimos — e já inteligentes... 
     O que me tem maçado esta história! Nem para o exame de Anatomia espremi tanto as 
meninges! De manhã à noite a lutar corpo a corpo com as minhas inferioridades, as minhas 
limitações, as minhas deficiências. Só muito tarde compreendi que se deve ser humilde 
diante do próprio orgulho e duvidar sempre. Cada vez tenho menos certezas e menos ilusões, 
avanço literalmente às apalpadelas, por tentativas. As 30 páginas prontas (cerca de 30, um 
pouco menos) custaram-me mais do que tudo o que fiz até agora junto. Às vezes horas à 
volta de uma palavra! E acabo, depois de me decidir, por não ter a certeza de que escolhi a 
melhor! Eu queria tanto que isto fosse a história do breve e triste país que é o nosso! E que 
me justificasse aos meus olhos sem nenhuma piedade por mim mesmo. Eu penso que ser-se 
português é uma fatalidade que se deve assumir com paciência.... 
       (…) 
Olha, eu gosto tudo de ti! Eu gostava que pusesses na casa aquela fotografia do nosso 
casamento que me agrada mais em que te estás a rir muito e eu de boca aberta, 
aparvalhado, como de costume de felicidade. 
Muitos beijos do teu homem que te adora 
 António 
E também para a Zézinha ou para o António 
 

António Lobo Antunes, D´este viver aqui neste papel descripto - Cartas de Guerra,  
Maria José Lobo Antunes  e Joana Lobo Antunes (org.), Publ. Dom Quixote, 2005 (texto adaptado e com 

supressões) 



 
 

I 
 

1. Releia o primeiro parágrafo do texto. 
 Transcreva as marcas do remetente e do destinatário desta carta. 
 Identifique o recurso estilístico utilizado para exprimir a dor provocada pela 
“falta de notícias”e transcreva a expressão que o ilustra. 
 
 

2. Atente, agora, nos parágrafos três a cinco. 
 Indique os dois assuntos que aí ocupam o remetente. 
 Identifique o recurso estilístico presente em “ sacudir a árvore para só ficar o 
essencial.” (ll.14) 
 Explicite o seu sentido. 
 Seleccione duas passagens do texto que provem: 

a. o sofrimento do remetente perante o acto de escrita. 
b. a tentativa, por parte do remetente, de convencer o destinatário da 

facilidade do parto. 
 
 

3. Transcreva a frase do texto onde, na sua opinião, a nota que se segue deveria 
ocorrer, assinalando com asterisco (*) o vocábulo em que colocaria a chamada 
para essa nota. 
Nota: Arrancar (ervas nocivas) de junto de cereais; limpar. Em sentido 
figurado, significa expurgar de tudo o que é prejudicial. 

 
 

4. Tendo presente as noções de tempo cronológico e tempo psicológico, 
transcreva do texto um exemplo para cada um deles. 

 
 

II 
 

1. Identifique a função da linguagem que se verifica nas frases abaixo 
indicadas: 

 “Eu queria tanto que isto fosse a história do breve e triste país que é o nosso!” 
 “ Há quinze dias não tenho notícias tuas.” 
 
 

2. Tive a esperança que o avião me trouxesse notícias ao aterrar lá ontem. 
Indique os deícticos presentes na frase transcrita e refira o valor que 
assumem. 

 
 
3. Atente no seguinte excerto: “ (…) as noites são escuras como breu. Como as 

lâmpadas que deviam iluminar o exterior estão fundidas, não se vê um 
palmo adiante do nariz.”(ll.7-8) 

 Distinga a relação estabelecida pelo articulador (conjunção) destacado em cada 
contexto. 
 Substitua o segundo “Como” por uma conjunção ou locução de valor 
equivalente. 



 
 

4. “Se se puder mandar daqui ou do Chiúme encomendas registadas, envio-to 
logo.”(ll.9-10) 

 Classifique morfologicamente a palavra sublinhada. 
 Reescreva a frase, explicitando as palavras que o vocábulo sublinhado substitui. 
 
 

III 
 

Em finais de Junho de 1971, o remetente recebe, finalmente, a notícia tão esperada: 
tinha nascido o bebé. Imagine-se no seu lugar e redija a carta que ele poderia ter 
enviado à mulher, no dia 1 de Julho de 1971, de Chiúme, considerando que, para 
além da imensa felicidade aí expressa, o remetente tece considerações sobre: 
 
- o nome a dar à menina; 
- os sonhos que tinha tido sobre o seu nascimento e como imaginava que o bebé iria 
ser; 
- as cartas que recebeu de toda a família a anunciar a boa nova e a dar os parabéns; 
- as fotografias da menina que queria receber em breve. 
 
O seu texto deverá ter entre cem e cento e trinta palavras e deverá obedecer à 
estrutura formal da carta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tópicos de Resolução 

I 
 
1.1. Remetente: “tenho”; “tive” e “me”. 

Destinatário: “tuas”. 
 
1.2. Comparação “(…) que me deixa desamparado como se me faltasse uma perna…” 
 
2.1.Nestes parágrafos, o remetente fala de dois assuntos: da forma custosa como tem 
progredido a história que está a escrever e do nascimento do bebé que “se aproxima a 
passos largos”. 
 
2.2. Metáfora. 
2.2.1. Através desta metáfora, o remetente, falando do trabalho que lhe tem dado a 
história que está a escrever, evidencia que o mais difícil tem sido ser capaz de 
simplificar a sua escrita de forma a deixar ficar só o fundamental. 
 
2.3. a. “ (…) chego à hora do jantar cheio de dores de cabeça por levar o dia a penar na 
prosa.” (ll.12-13) 
       b. “ Vais ver que é uma coisa de uma simplicidade imensa – a gente deita-se e eles 
nascem.”(ll.18-19) 
 
3. “ O principal tem sido mondar* isto dos adjectivos supérfluos, sacudir a árvore para 
só ficar o essencial” (ll.13-14) 
 
4.Tempo cronológico – “há quase 15 dias”; “ontem, domingo”. 
   Tempo psicológico – “ Entretanto a vida decorre na sua triste monotonia habitual” 
(l.5); “ O nascimento aproxima-se a passos largos” (l.18); “Às vezes horas à volta de 
uma palavra!” (l.27) 
 
II 
 
1.1. Função emotiva ou expressiva. 
1.2. Função referencial ou informativa. 
 
2. Deícticos pessoais – “Tive” e “me”. 

Deícticos temporais – “Tive” e “ontem”. 
Deíctico espacial – “lá”. 

 
3.1. O primeiro estabelece uma comparação (conjunção subordinativa comparativa). 
       O segundo estabelece uma ideia de causalidade (conjunção subordinativa causal). 
 
3.2. Porque; já que; visto que; uma vez que; dado que… 
 
 Te + o = pronomes pessoais de segunda e terceira pessoas do singular. 
 “ Se se puder mandar daqui ou do Chiúme encomendas registadas, envio-te o 
primeiro caderno logo.” 
  

III 
O aluno deverá atender à estrutura da carta (pessoal) e aos tópicos apresentados no 
enunciado. 


