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Instruções da Atividade Formativa 3 

 

Calendarização: 

 

Observe com atenção o cronograma seguinte, no qual se propõe a 

planificação e a calendarização que deverá seguir na elaboração da 

Atividade 3. 

 
 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado domingo 
 8 de 

novembro 
 
- Leitura atenta 
das instruções 
da Atividade 3 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

9 de novembro 
 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

10 de 
novembro 

 
 

- Leitura da 
bibliografia 
 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

11 de 
novembro 

 
 
- Leitura da 
bibliografia 
 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

12 de 
novembro 

13 de 
novembro 

14 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
 
- Fórum dos 
Estudantes  
(não moderado) 

15 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Elaboração de 
fichas de leitura 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

16 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Elaboração de 
fichas de leitura 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

17 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Elaboração de 
fichas de leitura 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 
 

18 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Elaboração de 
fichas de leitura 
 
- Fórum dos 
Estudantes (não 
moderado) 

19 de 
novembro 

20 de 
novembro 

21 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Elaboração 
de fichas de 
leitura 
 
- Fórum dos 
Estudantes 
(não moderado) 

22 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Elaboração de 
fichas de leitura 
 
 
 
 

23 de 
novembro 

 
- Estudo da 
bibliografia 
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado pela 
docente) 

24 de 
novembro 

 
- Revisão dos 
conteúdos da 
bibliografia 
estudada  
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado pela 
docente) 
 
- Elaboração da 
Atividade 3 
 

25 de 
novembro 

 
- Revisão dos 
conteúdos da 
bibliografia 
estudada  
 
- Fórum de 
Dúvidas 
(moderado pela 
docente) 
 
- Elaboração da 
Atividade 3 

26 de 
novembro 

27 de 
novembro 

28 de 
novembro 

 
- Conclusão da 
Atividade 
Formativa 3 
 
- Confronto 
entre o 
trabalho 
realizado e as 
pistas de 
correção  
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Descrição e Objetivos: 

 

 A Atividade 3 tem como objectivo ajudar os estudantes a compreender e 

a assimilar de uma forma correta e aprofundada os conteúdos abordados no 

âmbito do Tema 3 – A Geração de Orpheu. 

 

 Esta atividade tem a duração de três semanas, decorrendo entre os dias 

8 e 28 de Novembro. 

 

 A Atividade 3 é predominantemente formativa e a sua realização não 

será sujeita a classificação. Tal não significa que a docente não observe ou 

deixe de apreciar o trabalho desenvolvido pelos estudantes durante esta 

atividade, nomeadamente no que se refere a uma participação ativa e 

construtiva nos fóruns previstos. 

 

 No cronograma fornecido, os espaços referentes ao período de tempo dos 

fins-de-semana não aparecem preenchidos. Isso não implica que devam ser 

considerados tempos de pausa e/ou de interrupção do desenrolar do 

trabalho. Pelo contrário, este tempo pode – e até deverá - ser aproveitado, 

ainda que parcialmente ou num regime menos intenso, para completar e 

aprofundar a leitura da bibliografia em estudo e para prosseguir as 

atividades em curso como, por exemplo, a participação no Fórum dos 

Estudantes o qual, estando aberto de 8 a 21 de novembro, incluirá os fins- 

de-semana de 12 e 13 e de 19 e 20 de novembro. 

 
 

Competências: 

 

 Durante o período de tempo referido vamos trabalhar o Tema 3, o que, 

da parte de cada estudante, equivalerá fundamentalmente a: 

 

• reconhecer a estreita articulação entre a geração de Orpheu, as 

práticas de vanguarda e a profunda renovação da literatura 

portuguesa; 
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• identificar os motivos principais pelos quais a produção estética e 

literária da geração de Orpheu correspondeu também a uma 

tentativa radical de transformação da mentalidade cultural 

portuguesa; 

• compreender a importância da tematização dos modos de ser- 

-português levada a cabo por criadores modernistas como Fernando 

Pessoa e Almada Negreiros. 

 

 
Metodologia: 

 

A participação nesta Atividade Formativa do Tema 3 implica que cada 

estudante realize as seguintes tarefas: 

 

1. Entre os dias 8 e 23 de novembro, proceda à pesquisa, consulta, leitura 

e estudo dos textos que a seguir se indicam: 

 

 Roteiro Programático e Bibliográfico do Tema 3; 

 

 LOURENÇO, Eduardo, “Da literatura como interpretação de 

Portugal”, in O Labirinto da Saudade, Lisboa, Gradiva, 2005, pp. 80- 

-117. 

 

 NEGREIROS, José de Almada, “Ultimatum Futurista às Gerações 

Portuguesas do Século XX” (1917), “Modernismo” (1926) e "Orpheu" 

(1965), in Obras Completas de Almada Negreiros, Vol. VI, Textos de 

Intervenção, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1993, pp. 

35-43, 53-63 e 169-188. 

 

 PESSOA, Fernando, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, 

Lisboa, Edições Ática, s/d, pp. 111-218. 

 PESSOA, Fernando, “1.1. O Português” e “1.2. O Sentido de 

Portugal”, in Sobre Portugal – introdução ao problema nacional, 

Introd. e org. de Joel Serrão, Lisboa, Ática, s/d, pp. 71-133. 
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PESSOA, Fernando, "Ultimatum de Álvaro de Campos", in Portugal 

Futurista, edição fac-similada, Lisboa, Contexto Editora, 1984, pp. 

30-34. 

 

2. Partilhe e debata as suas opiniões e ideias com os colegas de turma, 

centrando-se nas pesquisas e leituras que fez, e tendo como base a 

exploração dos textos aconselhados e uma reflexão pessoal sobre as partes 

deles que mais interesse e/ou dúvidas lhe suscitaram, participando no 

Fórum dos Estudantes (não moderado pela docente), aberto entre 8 e 21 de 

novembro. 

 

3. Exponha as suas questões e dificuldades de compreensão no Fórum de 

Dúvidas (moderado pela docente), aberto entre 23 e 25 de Novembro, de 

forma construtiva, fundamentada e sintética. 

 

4. Entre os dias 24 e 28 de novembro, responda por escrito às questões 

que compõem a Atividade Formativa 3 e incidem sobre as matérias 

estudadas ao longo deste Tema 3 - A Geração de Orpheu. O enunciado 

destas questões é apresentado no final deste documento. 

 

5. Confronte as respostas dadas no trabalho realizado com as pistas de 

correção disponibilizadas pela docente no final desta atividade. Durante esta 

tarefa, é suposto que faça um esforço de autoavaliação no que se refere aos 

resultados e à qualidade da aprendizagem que conseguiu obter, após o 

desenvolvimento da atividade. 
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Enunciado da Atividade Formativa 3: 

 

 Antes de responder às questões que constam do enunciado da Atividade 

3: 

 

• tenha em atenção a importância de efetuar uma delimitação correcta 

da matéria em estudo, valorizando igualmente a elaboração de 

sínteses pertinentes; 

• concentre-se na qualidade da sua expressão escrita, designadamente 

no que diz respeito à clareza da exposição e à organização de um 

discurso adequado, rigoroso e articulado, cuidando ainda da correção 

da ortografia, da acentuação, da pontuação e da estrutura sintática. 

 

 

I 

 

Leia atentamente o seguinte excerto de Fernando Pessoa: 

 

“Não somos portugueses que escrevem para portugueses; somos 
portugueses que escrevem para a Europa, para toda a civilização; 
nada somos por enquanto, mas aquilo que agora fazemos será um 
dia universalmente conhecido e reconhecido. [...] Não pode ser de 
outra maneira, realizamos condições sociológicas cujo resultado é 
inevitavelmente esse. Afastamo-nos de Camões, de todos os 
absurdos enfadonhos da tradição portuguesa e avançamos para o 
futuro.” 

      
(Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, Lisboa, Edições Ática, s/d.) 
 

Partindo do texto transcrito e com base nos conhecimentos que adquiriu 

através da leitura da bibliografia indicada para o estudo do Tema 3, 

responda agora às seguintes questões: 

 

1. Quais os propósitos que configuraram as motivações e o espírito de 

Orpheu e foram explicitados por Fernando Pessoa, na qualidade de poeta- 

-teorizador desta geração? (até 10 linhas) 

2. Defina o que se pode entender por consciência da modernidade, tendo 

também em conta formas particulares protagonizadas pela geração de 

Orpheu. (até 10 linhas) 
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II 

 
Comente de modo fundamentado o sentido desta afirmação de Eduardo 

Lourenço, relacionando-o com os conhecimentos que adquiriu:  

 
“Entre outras coisas, o modernismo português – e em particular o 
representado por Fernando Pessoa – desejou ser não apenas 
invenção e recriação de uma nova sensibilidade e visão da realidade 
(aquela que o chamado mundo moderno estava pedindo), mas 
igualmente uma metamorfose total da imagem, ser e destino de 
Portugal.” 

 
(“Da Literatura como Interpretação de Portugal”, in O Labirinto da Saudade, Lisboa, 
Gradiva, 2005.) 
 

(até 15 linhas) 
 

 

III 

 
Leia atentamente o seguinte excerto de Almada Negreiros:  

 
“Os inesquecíveis companheiros do “Orpheu” foram os meus 
precisamente por nos ser comum uma mesma não-identidade, um 
mesmo escorraçar comum que a vida nos fazia. […] Éramos em 
realidade muito estranhamente diferentes uns dos outros, e todos 
suspensos do mesmo fio de nos faltar território. […] Era a arte que 
nos juntava? Era. Arte era a solução. A nossa solução comum. Era o 
neutro entre nós.” 

 
(“Orpheu”, in Obras Completas de Almada Negreiros, Vol. VI, Textos de 
Intervenção, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1993.) 
 

Relacione o que se diz no texto transcrito com o que sabe sobre o grupo de 

criadores do Orpheu e com o que estudou nos temas anteriores sobre o 

conceito de geração. 

 

(até 15 linhas) 


