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I 

Identifique de forma inequívoca as seguintes personagens da obra O Ano da Morte de Ricardo Reis de 
José Saramago, apresentando as relações relevantes que mantêm com outras personagens do 
romance e alguma característica específica ou algum acontecimento marcante. (50 pontos) 

Dr. Sampaio: 

 

Salvador: 

 

Victor: 

 

Daniel:  

 

Lídia:  

 

II 

Partindo da leitura que realizou da obra, identifique as afirmações Verdadeiras (V) e as Falsas (F), 
corrigindo estas últimas de forma a que se tornem verdadeiras (não são consideradas as correcções 
de afirmativa para negativa e vice versa). (150 pontos) 

1. Ricardo Reis regressa a Portugal, vindo do Brasil, passados dezasseis anos. 

2. O vapor inglês em que viaja Ricardo Reis é o Highland Monarch.  

3. Ricardo Reis traz da biblioteca do navio um livro do irlandês Herbert Quain. 

4. Ricardo Reis chega a Portugal no dia 30 de novembro de 1935. 

5. Quando chega a Lisboa, Reis instala-se no Hotel Aliança.   

6. O poeta revisita Lisboa e um dos primeiros locais que visita é o local onde, dias antes,  tinha 

sido sepultado Fernando Pessoa – o Mosteiro dos Jerónimos. 

7. Ricardo Reis é apresentado ao Dr. Sampaio no Hotel. 



200 pontos  
 

8. A família de Lídia era muito numerosa.  
 

9. Só Ricardo Reis consegue ver o fantasma de Fernando Pessoa.  

 
10. No primeiro encontro, Fernando Pessoa confidencia a Reis que pode circular no mundo dos 

vivos por mais oito meses.  

 

11. Uma das razões que levaram Reis a voltar à pátria foi a Revolução de Novembro no Brasil. 
 
 

12. Entre Marcenda e Reis existe uma grande diferença de idades. 
 

13. Ricardo Reis acabará por alugar uma casa na Rua do Alecrim.  
 

14. Ricardo Reis é interrogado na PVDE.  

 
15. O hotel onde estava instalado Reis começa a receber muitos cidadãos alemães fugidos da 

guerra.  

 
16. Reis não revela preconceitos sociais. 

 
17. Lídia conta a Reis pormenores do massacre de Badajoz. 

18. Salvador não fica nada satisfeito por Reis abandonar o hotel. 

19. Ricardo Reis perfilha o filho de Lídia.  

 

20. No final, Ricardo Reis leva consigo o livro The God of the Labyrinth.  


