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Lê atentamente todo o texto. Depois responde, com precisão e de forma directa, 

às questões apresentadas, documentando as afirmações que fizeres. 

 

Texto 

 

 

 
Só quando soube que Domingos regressara mas casado, já com um filho, 

compreendeu bem Amância como esperava avidamente por ele. Na verdade, o que a 

sustentara durante esses meses aflitivos, fora ter-se espalhado na terra que Domingos 

voltava das Américas. Tal notícia lhe dera forças para continuar a parecer bela, tendo-se 

afastado o mais discretamente possível do João Cerqueira. Nunca este sonhara a causa 

de tal resfriamento, o que aliás o não incomodara de maior. No mundo em que amiúde 

se reencontravam, defendendo ela sempre o seu posto na mascarada mundana, tratavam-

se como gente de bom tom. 

«Aquele, sim! Gosta de mim a valer» - pensava entretanto Amância,  

lembrando-se que Domingos vinha a caminho. E até teve gosto para se entreter com um 

ligeiro flirt, enquanto esperava o seu namorado fiel. Ligeiro flirt sem consequências, só 

para se mostrar que se mantinha em boa forma; pois estava, finalmente, resolvida a 

acolher-se nos braços honrados do Domingos. Tanto mais que as Américas o deviam ter 

polido, e ele daria, agora, um marido muito apresentável... Mas o Domingos voltou 

casado, já com um filho. E pronto! Lá se foi a ultima probabilidade da bela Amância! 

Que ela ainda tenha alimentado várias esperanças é possível. Mas Vossas Excelências 

compreenderão, minhas senhoras, que os seus restantes dias hajam decorrido 

monotonamente; e agradecer-me-ão, estou certo, que prefira pôr aqui ponto final nesta 

historieta banal e triste. 

 
José Régio, Os Namorados de Amância, in Contos, 

 Publicações Europa - América  

 

 

I – Compreensão do Texto 
 

1- «Só quando soube que Domingos regressara (...) compreendeu bem Amância 

como esperava avidamente por ele». 

1.1- Por que motivo Amância «esperava avidamente» Domingos? 

1.2- Que traço de carácter era revelado pela elegante mulher quando se 

encontrava com João Cerqueira? 



1.2.1- Selecciona, do texto, a afirmação que comprova a resposta 

anterior. 

1.2.2- Deste modo, o narrador faz uma crítica subtil a um determinado 

estrato social. Justifica. 

 

2- Que esperança animava a vida de Amância? 

 

3- Todavia, a requintada mulher sofre uma forte decepção. Porquê? 

 

4- Atenta na seguinte afirmação: «Tanto mais que as Américas o deviam ter 

polido (...)». 

 4.1- Aponta a figura de estilo presente na afirmação e explicita a sua 

 expressividade. 

 

5- Como é projectada, no futuro, a vida sentimental de Amância? 

 

6- «Mas Vossas Excelências, compreenderão, minhas senhoras» 

6.1- Identifica o narratário do conto. 

6.2- Concordas que o narrador tenha escolhido este narratário para ouvir 

a sua história? Justifica a tua opinião. 

 

7- O tom coloquial é presença constante no conto. Com que intencionalidade a 

utiliza o narrador? 

 

8- Retira do excerto apresentado expressões que justifiquem a classificação do 

narrador a nível da ciência, da posição e da presença na acção que narra. 

 

 

II – Funcionamento da Língua 
 

1- Indica palavras ou expressões de significado correspondente a: 

 

a) «amiúde» (6); 

b) «gente de bom tom» (8); 

c) «flirt» (11); 

d) «monotonamente» (18); 

e) «banal» (19). 

 

2- Divide e classifica sintacticamente os elementos constitutivos das frases que 

se seguem: 

 

a) Domingos, homem honrado, chegou, das Américas, com mulher e 

filho. 

b) Nesta historieta banal, Amância permaneceu solteira. 

 

3- «(…) quando soube que Domingos regressara mas casado(…)compreendeu 

 bem Amância como esperava avidamente por ele.» 

 

3.1- Na parte sublinhada, divide e classifica as orações. 



3.2- Conjuga a forma verbal «soube» no pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo e no presente do conjuntivo. 

 

 

 III - Expressão Escrita  
 

 Num texto expositivo/argumentativo, correcto e bem estruturado, com o 

máximo de 15 linhas, reflecte sobre como esta «historieta banal e triste» revela 

um carácter intemporal. 

 

 

 

 


