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1. Identifique a personagem que andou na guerra com o general Gomes Freire de Andrade 

e que muito o admira. 

O Antigo Soldado andou na guerra com o general Gomes Freire de Andrade e admira-o 

muito. 

2. Explique se Gomes Freire de Andrade estava ao lado do povo ou do poder, na opinião de 

Vicente. 

Na opinião de Vicente, Gomes Freire de Andrade estava do lado do poder. 

3. Refira os valores em que Vicente acredita. 

Vicente acredita no dinheiro e na força. 

4. Qual o sonho / ambição de Vicente? 

Vicente sonhava ter uma carruagem, criado de libré e o povo a bater-lhe à porta… 

5. Explique os motivos que levaram Vicente a trair o povo, a classe social a que pertence. 

Vicente desejava ascender socialmente e sair da miséria em que nasceu. 

6. Na presença de D. Miguel, como é que Vicente se autocaracteriza? 

Vicente diz ser honesto e dedicado a el-rei.  

7. Refira a missão de que Vicente é incumbido por D. Miguel. 

Vicente é incumbido por D. Miguel para vigiar a casa de Gomes Freire de Andrade. 

7.1. Pormenorize a referida missão. 

«Quero que se torne conhecido para os lados do Rato e que veja quem entra em casa 

de meu primo. Quero que me venha aqui trazer, todas as manhãs, uma lista das 

pessoas com quem o general se dá. Uma lista a que não falte ninguém.» (Pág. 38). 

8. Indique como Beresford caracteriza Andrade Corvo. 

Para Beresford, Andrade Corvo é bom rapaz, bem vestido, mas ignorante, mau oficial, 

pedreiro-livre, ambicioso, promovido através da denúncia e não por mérito. 

9. Explique o que leva Andrade Corvo e Morais Sarmento a não terem escrúpulos de serem 

denunciantes? 

Andrade Corvo e Morais Sarmento agem por dinheiro, por uma pensão anual de 800$00. 



10. O que é para D. Miguel um “patriota”? 

«Os “patriotas” raras vezes andam sozinhos … Defendem-se sempre, andando em grupo, 

tal é o conhecimento que têm de si mesmos…» (Pág. 48); 

«Os “patriotas” acabam sempre por julgar os outros pelo conceito que de si próprios 

têm… Quando querem crédito para o que dizem, avançam sempre de prova em punho e 

testemunhas ao lado ….» (Pág. 49). 

11. Identifique a figura de estilo presente na frase: «Sou duma terra onde um homem vive 

como um homem.» (p. 57). 

A figura de estilo é uma comparação. 

12. Refira como Beresford se autocaracteriza em diálogo com Principal Sousa. 

Beresford diz ser um simples técnico estrangeiro, «o mais fiel e o mais dedicado dos 

vassalos deste Reino» (Pág. 58), materialista - «Troco os meus serviços por dinheiro» 

(Pág. 58). 

13. Aponte o que evidencia no conflito verbal entre Beresford, Principal Sousa e D. Miguel. 

No conflito verbal entre Beresford, Principal Sousa e D. Miguel Forjaz evidencia-se o 

seguinte: 

 o desprezo que Beresford vota a Portugal, embora esteja disposto a colaborar 

com a regência para a obtenção dos seus fins - «Troco os meus serviços por 

dinheiro» (Pág. 58); 

 a acusação de mercenário feita por D. Miguel a Beresford; 

 a hipocrisia do Principal Sousa fascinado pelo poder; 

 o conservadorismo de D. Miguel; 

 o receio que os três manifestam face ao general Gomes Freire de Andrade 

(personagem que não revelam). 

14. Identifique o objetivo da conspiração. 

O objetivo da conspiração é implantar no reino o sistema das cortes. 

15. Indique quem ordena a prisão em massa dos conjurados... 

É D. Miguel que ordena a prisão em massa dos conjurados. 

16. Explique como D. Miguel caracteriza Gomes Freire, o chefe da revolta. 

«Notai que não lhe falta nada: é lúcido, é idolatrado pelo povo, é um soldado brilhante, é 

grão-mestre da Maçonaria e é, senhores, um estrangeirado…» (Pág. 71). 

17.  Na opinião de Beresford, quem poderão ser os seus inimigos? 

Será inimigo de Beresford quem lhe dificulte a missão de reorganizar o exército e quem o 

possa substituir na organização do mesmo. Refere estar rodeado de inimigos: «O clero 

odeia-me porque não sou da sua seita; a nobreza, porque lhe não concedo privilégios; o 

povo, porque me identifica com a nobreza; e todos, sem exceção, porque sou 

estrangeiro…» (Pág. 63). 

18. Refira como se manifesta o conservadorismo de D. Miguel. 

D. Miguel tem como objetivo: 

 Exterminar a anarquia e o jacobinismo;  

 Lutar por uma nobreza que mantenha os seus privilégios; 



 Lutar a favor da discriminação social; 

 Lutar pela distinção de classes e desigualdade social; 

 Lutar contra a democracia, não admitindo que o povo alguma vez possa eleger os 

seus chefes.  

19. Identifique a figura de estilo presente na frase: «E as árvores …. Quem não viu as árvores 

da minha terra, nunca viu árvores….» (p. 56) 

A figura de estilo é a hipérbole. 

 

 

 


