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OPÇÃO A 

Quico Cadaval apresenta na 16ª Edição do Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia, 

a decorrer entre 1 e 10 de Outubro, a sua peça Zona Portuária, espectáculo que surge a partir de 

estórias da tradição oral que se deformam a pouco e pouco, na digressão mundial inacabada em que 

Quico Cadaval conta aos públicos dos quatro continentes as estórias da sua terra natal para 

comprovar se são universais. 

Como sempre, por Zona Portuária, aparecem tiranos, piratas, funcionários, putas, 

taberneiros, crentes, valentes, estudantes, charlatões, filósofos, cães, vacas e outros fantasmas. Ou 

não. 

Zona Portuária é um espectáculo no qual, graças à voz aveludada do narrador e à magia da 

palavra, se manifestam na cena dúzias de personagens: Ismael o negro, o filho de Parga, o 

carabineiro, o senhor Meio-Mundo, a senhora Carme a Carreirana, José o protestante, Carminha a 

penteadora, o senhor Arestim, o porteiro do cinema Elma, Del Rio Rodriguez, o senhor Franco, 

Deus o mecânico, o do bar Santa Eugénia, António o do Nordeste, Ventim o taxista, etc. 

Quico Cadaval não interpreta todas estas personagens prodigiosas, e ainda bem. Simplesmente, 

lembra-as. 

O texto será proferido em galego-português ou português de contrabando, ou em galego que 

quer ser português sem deixar de ser galego. Enfim, uma coisa muito mais simples do que parece. 

 

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 

Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: 

“estórias”, “charlatões”, “ aveludada”, “dúzias”, “penteadora”, “proferido” 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Qual é a sua opinião sobre o teatro cómico?  

QUARTA PERGUNTA (2 valores): 

a) Escreva a terceira pessoa de singular do futuro de conjuntivo dos seguintes verbos:  dizer, 

fazer, querer, ter. 

b) Indique os plurais de: bênção, condição, sol, baú. 

QUINTA PERGUNTA (2 valores): 

A Galiza e a Lusofonia. 

SEXTA PERGUNTA (1 valor) 

Audição (1 valor): Depois de ouvir o texto responda as questões que se indicam: 

Que revela o novo filme de Tréfaut? 

Quem é que convivem neste “palco”? 

 

 

 


