
1.1. A procissão religiosa, em oração, ocorreu devido ao facto

de se acreditar que os nautas iriam passar por enormes perigos

(«Em tão longo caminho e duvidoso / Por perdidos as gentes

nos julgavam»), não só ao longo da viagem mas também nas

terras onde iriam aportar. Logo, constituiu uma forma de pedir

ajuda e proteção a Deus.

2.1. A mãe, ao ver o filho partir, diz-lhe deixar de poder contar

com a sua companhia, amparo e proteção, a partir daquele

momento, o que se traduzirá em muitas lágrimas de desespero

e sofrimento por parte dela. No fundo, refere-se ao papel  que

o filho deveria desempenhar na velhice dela, como forma de o

fazer recuar na sua intenção de partir.

3. A esposa, através das interrogações, diz que não vai conse-

guir viver sem o marido, pois sente que a vida dele é dela (e ao

ficar sem ele é como se ficasse sem vida), e que o amor entre

eles, após a partida, será levado pelo vento, como as velas.

Pretende, deste modo, mostrar-lhe o sofrimento que a distân-

cia desencadeará nos seus corações e fazê-lo refletir sobre o

futuro do casal.

4. Os nautas evitam o contacto visual com os familiares para

não tornarem a separação ainda mais dolorosa e difícil do que

já estava a ser. As mães, esposas e restantes familiares e amigos,

descontentes, magoados e já cheios de saudades, conduziram -

-nos a esta ação, para que a partida fosse possível sem mais dor.

5. Tanto os montes circundantes como a areia branca da praia

refletiram a angústia vivida pela gente da cidade (representada

pelas mães, esposas e outros), o que se pode comprovar através

das expressões presentes na estância 92: «movidos [os montes]

de alta piedade» e «branca areia as lágrimas banhavam».

Parte C

Tópicos de resposta:

• O tempo recordado é o passado que o «eu» viveu.

• Não se perderam as vivências do passado, assinaladas pelas

noites, pelos poentes que escorreram pela casa e jardim, pelas

vozes.

• A repetição da forma verbal «Continuam», no presente do in-

dicativo, reforça a ideia de que as «coisas» do passado ainda

vivem dentro do sujeito poético.

• O sujeito poético caminha para o futuro (sendo a unidade

conseguida com a junção do passado, presente e futuro), e fá-

lo de forma tranquila.

• O tema do texto é a evocação do passado na caminhada para

o futuro.

GRUPO II

1. Sujeito.

2. C.

3. Se encontrasse o meu álbum fotográfico de infância, utilizá -

-lo -ia para uma fotobiografia.

4. «Onde quer que vá»: oração subordinada substantiva relativa.

PROVA 2

GRUPO I

Parte A
1.1. A.       1.2. D.       1.3. C.       1.4. C.       1.5. B.
2. D.

Parte B
1. O acontecimento narrado é a procissão religiosa, com os re-
ligiosos, as gentes da cidade e os nautas. Ocorre na Praia do
Restelo, em Belém, momentos antes da sua partida.
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