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CULTURA PORTUGUESA 

 

 

Calendarização do e-fólio A 

 

O cronograma seguinte explicita a calendarização proposta para a 

realização do e-fólio A. No espaço/tempo do fim-de-semana não estão indicadas 

tarefas a realizar o que, evidentemente, não significa que esse espaço de tempo 

não possa (e até deva) ser aproveitado para trabalhar. 

 

 

 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
 1 de 

novembro  

 
Elaboração do 
e-Fólio A 
 

 

- Releitura 

da 

bibliografia 

fundamental 

para o 

estudo dos 

Temas 1 e 2 

2 de 
novembro  
 

- Elaboração 
do e-Fólio A 
 
 

- Releitura 

da 

bibliografia 

fundamental 

para o 

estudo dos 

Temas 1 e 2 

3 de 
novembro  

 
Elaboração do 
e-Fólio A 
 

 

- Revisões 

- Elaboração 

de fichas de 

leitura sobre 

a matéria  

em estudo  

4 de 
novembro  

 
Elaboração do 
e-Fólio A 
 

 

- Revisões 

- Elaboração 

de fichas de 

leitura sobre 

a matéria  

em estudo  
 

5 de 
novembro 

6 de 
novembro 

7 de 
novembro  
 

- Elaboração 
do e-Fólio A 

 
 
 
- Entrega do 
e-Fólio A 
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A semana que decorre entre 1 e 7 de novembro corresponde ao período 

de tempo reservado para a elaboração do e-fólio A. A realização desta prova 

deverá pois ser iniciada a partir de 1 de novembro e concluída até ao dia 7 de 

novembro.  

 

- O e-fólio A deverá ser entregue até às 23.30h do dia 7 de novembro, 

num ficheiro Word compatível com o Office 2003.  

- Os e-fólios entregues após esta data não serão corrigidos e a 

classificação desta prova de avaliação será zero valores. 

 - Para evitar situações inconvenientes, é aconselhável que os trabalhos 

estejam terminados e sejam entregues com alguma antecedência relativamente 

ao prazo e hora limites estabelecidos para a sua entrega. Assim, sugere-se que 

entregue o ficheiro com o seu texto, por exemplo, até ao fim do dia 6 de 

novembro. 

- Para o entregar, aceda a “E-fólio A (Avaliação Contínua),” na sala de 

aula virtual da unidade curricular de Cultura Portuguesa, imediatamente abaixo 

do recurso “Decisão sobre a Avaliação”. 

 

 

 

O que se espera dos Estudantes 

 

Cada estudante deverá realizar as seguintes tarefas: 

 

1. Redigir individualmente um texto num ficheiro word, respeitando todas as 

instruções dadas no enunciado do e-fólio colocado no final (p. 4) deste 

documento. 
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2. Aproveitar esta semana para: 

- fazer uma 2ª leitura mais detalhada e demorada, de modo a melhorar a 

sua capacidade de compreensão e assimilação dos conceitos 

e argumentos expendidos na bibliografia;  

- paralelamente a esta releitura, tirar apontamentos e elaborar fichas de 

leitura sobre a matérias estudadas, por forma a garantir uma realização mais 

eficaz do e-fólio A. 

 

Avaliação 

 

O e-fólio A tem carácter somativo, e está cotado para 4 valores, de um 

total de 20 valores distribuídos pelas três provas de avaliação que fazem parte 

da modalidade de Avaliação Contínua, da seguinte forma: 

 

− e-fólio A: 4 valores; 

− e-fólio B: 4 valores; 

− p-fólio: 12 valores. 

 

As classificações desta prova de avaliação serão disponibilizadas até ao 

final do mês de novembro. 
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Enunciado do e-Fólio A 

 

Considere com atenção o seguinte excerto de Uma Campanha Alegre, de Eça de 

Queirós: 

 

Maio 1871. 
 

O Sr. Antero de Quental abriu no dia 19 as conferências democráticas no 
Casino. 

É a primeira vez que a revolução, sob a sua forma científica, tem em Portugal a 
palavra. 
O mundo revolucionário, ou antes, na sua feição partidária e política, o mundo 

republicano, tinha-se até hoje manifestado muito indistintamente – por alguma 
voz isolada que sem eco se extinguia no silêncio da opinião, ou pelas agitações, 

mais suspeitadas que verificadas, de especuladores e de intrigantes. Às vezes 
meia folha de papel era distribuída grátis, com alguns insultos aos ministros, ao 
Rei, e a um ou outro regedor. Outras vezes aparecia um jornal, que, em tom 

lírico, cantava a fraternidade e os seus encantos, dirigia apóstrofes ao rochedo 
de Guernesey, citava o Gólgota em questões de fazenda, e voltando-se para o 

Rei, dizia-lhe: – Tu! Por vezes ainda um jornal de capa vermelha, e de calúnia 
de outras cores, a propósito de liberdade insultava senhoras, e, sob pretexto de 
ser um jornal de combate, era um jornal de difamação. Havia outros 

republicanos: todos os jornais na oposição se dão vagamente esse ar, falam 
então no suor do povo... (Imaginarão que a aristocracia não sua? Como se 

iludem!) O Jornal do Comércio, representante da burguesia liberal, foi algum 
tempo dos republicanos e dizia aos tiranos coisas desagradáveis que deviam 
magoar Napoleão III, o defunto Calígula, e outros ex-opressores. O partido do 

Sr. Marquês de Angeja parece que também tendia para republicano; pelo 
menos assim o pensavam os criados do Martinho. Alguns reformistas têm dito 

que o sr. bispo de Viseu, bem no seu fundo – é republicano. Corre que outros 
chefes de partido o são também. E isto vai numa tal contaminação democrática, 

que o único conservador constante que nos fica – é Danton! 
[…] 

As conferências hão-de encontrar resistências. Em primeiro lugar o nosso 

público inteligente e literário ama sobretudo o bel-esprit, a oratória, a frase. 
Moda peninsular. Ora as conferências pela sua natureza científica e 

experimental – exigem justamente o contrário dos aparatos retóricos. São a 
demonstração, não são a apóstrofe; são a ciência, não são a eloquência. As 
declamações têm tirado à democracia o seu carácter privativo de realidade e de 

ciência. Temos ouvido cantar a democracia, berrá-la, soluçá-la: é tempo de a 
vermos demonstrar. Deixemos no bengaleiro a nossa perpétua inclinação 

nacional de escutar odes – e entremos só com a tendência humana de resolver 
problemas. 
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Baseando-se no trecho transcrito e no que leu e estudou ao longo dos Temas 1 

e 2, redija um texto no qual reflita, de forma pessoal e aprofundada, sobre o 

espírito da “Questão Coimbrã”, relacionando-o com o propósito regenerador que 

as Conferências do Casino configuraram, exemplificando.  

 

 
 

 

- O seu texto deverá ter, no máximo, a extensão de uma página A4, 

utilizar letra Arial de corpo 12 e um 1,5 de espaçamento entre linhas.  

- Tenha em atenção que a sua expressão escrita (desde a correção 

ortográfica e a pontuação, à sintaxe e ao rigor lexical) será considerada 

fundamental na avaliação desta prova. Redija, por isso, o seu trabalho de forma 

clara, ordenada e cuidada. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


