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Enunciado do e-Fólio B 
 
 

 
Com base no que estudou ao longo dos temas anteriores, com especial 

incidência no Tema 4, e partindo do excerto acima indicado, redija um texto 

no qual descreva, de forma pessoal e articulada, aquilo que distingue e 

aproxima a interpelação a Portugal levada a cabo pela Geração de 70 e pela 

Geração de Orpheu. 

 

Critérios de Correção 

 

 A questão única solicitada no enunciado do e-Fólio B tem a cotação de 4 

valores e será avaliada de acordo com os seguintes critérios de correção: 

 
 

1. Identificação dos principais motivos que fundamentam uma aproximação 

do espírito que modelou a interpelação a Portugal realizada pelas duas 

gerações, considerando as afinidades que as ligam;  1,5 valores 

 

- agitação e reforma de mentalidades, através de estratégias como a 

mistificação e a blague e do uso da ironia;   

- espírito de subversão e de provocação concretizado na criação e 

divulgação do poeta fictício Carlos Fradique Mendes e através do 

lançamento da revista Orpheu;   

 



 

- desejo de europeização, como forma de reacção à mediocridade do 

meio cultural nacional; 

- a Europa é considerada como um espaço culturalmente avançado que 

contrasta vivamente com o atavismo da sociedade portuguesa e relativamente 

ao qual se impõem estratégias de aproximação; 

- intenção de modernidade.  

 

2. Explicitação dos sentidos da interpelação a Portugal protagonizada pelos 

intelectuais de 70 e pelos criadores de Orpheu, tendo em conta as 

divergências existentes entre ambos;  1,5 valores 

 

- a Geração de 70 revela preocupações cívicas e políticas (veja-se os 

textos de combate intelectual, ideológico e político das Conferências do 

Casino) que os homens de “Orpheu” não têm, centrando a sua atuação na 

revolução da Arte;   

 - os órficos defendem a originalidade individual e a absoluta novidade 

estética, preconizando e assumindo uma ruptura completa com o passado; 

- a europeização é encarada de forma diferente: para a Geração de 70 

ela é essencial para o progresso e o desenvolvimento do país, enquanto 

para os poetas de Orpheu existe um desejo de universalidade que é 

transnacional; 

- a ação de “Orpheu” foi mais destemida, arrojada e radical (o que está 

relacionado também com a conjuntura artística) do que a dos criadores da 

Geração de 70, mais tarde “Vencidos da Vida”.               

 

3. Clareza e adequação da expressão escrita: organização de um discurso 

ordenado e articulado; correção da ortografia, da acentuação, da 

pontuação, da estrutura sintáctica e rigor lexical.  1 valor 


