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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 6  

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Ler em suportes variados textos dos géneros: crónica 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 
Fazer inferências devidamente justificadas. 
Identificar tema(s), ideias principais, opiniões e argumentos. 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto. 

• Gramática 
Distinguir e identificar tempos e modos verbais. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Crónica –  “Subsídios para a biografia de António Lobo 
Antunes”, António Lobo Antunes 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Lê o seguinte texto. 

 

Concebi por Lana Turner uma paixão absoluta, exclusiva. Em momentos de desânimo quase penso que me 

não retribuiu. Mas o desânimo, claro, é passageiro, e o cabelo platinado, as sobrancelhas evasivas desenhadas 

a lápis, em semicírculos perfeitos, os vertiginosos decotes de cetim, o bâton escarlate, tudo me garante um 

amor eterno, eternamente partilhado.  

[…] 

não me agradava que beijasse os outros nos filmes. Mas talvez fosse melhor dessa maneira porque, se 

chegasse a casa com bâton e me desculpasse à minha mãe 

- Foi a Lana Turner, anda perdida aqui pelo rapaz 

receio que ela não levasse em gosto a hipótese, 

qual hipótese, a certeza 

de o filho de onze anos casar com uma divorciada, porque isso afastava a cerimónia da igreja e nós éramos 

católicos. 

O argumento 

- Uma divorciada, filho 
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abalava-me. […] tentei uma conversa exploratória aproximei-me com desenvoltura do tricot, toquei-lhe no 

braço, a minha mãe deixou de contar as malhas 

- O que foi? 

António Lobo Antunes, Segundo Livro de Crónicas, D. Quixote, 2002 

 

Responde às questões de forma clara e contextualizada. 

 

1. Tendo em conta a forma como se refere à sua família, caracteriza-a. 

2. Comprova que ao longo da crónica há momentos em que a realidade e a fantasia se fundem. 

 

Gramática 

1. Completa as frases com os verbos nos tempos e modos indicados. 

a) A mãe __________ alinhar nas fantasias do menino. (parecer – pretérito imperfeito do indicativo) 

b) Lobo Antunes _______________ da influência que o seu avô _____________ nos seus hábitos. 

(aperceber-se – pretérito perfeito do indicativo e ter no pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo) 

c) Quando Lobo Antunes ___________ anos, ____________ uma merecida homenagem. (fazer – futuro 

simples do conjuntivo e haver – futuro simples do indicativo) 

 

 


