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Preenche os espaços em branco e ordena o texto colocando um número correspondente a cada parte. 

 

 
O Acto II inicia-se do mesmo modo que o primeiro. ______________ informa que nessa 

madrugada tinham prendido Gomes Freire e que o tinham levado para ______________. Os outros 
populares contam que toda a noite prenderam gente, que os quartéis ainda permaneciam de prevenção 
e que para os lados do Rato havia muitos soldados. 

Os polícias, mais uma vez, ______________ os populares por serem proibidos os 
______________. Rita conta as circunstâncias da prisão do General e o estado em que ficara Matilde. 
Por isso, pede ao _______________ para não se envolver em questões ______________.  

 
 
______________ diz a Matilde que os presos vão a caminho do Campo de Sant’Ana e que do 

alto da serra podem ver a fogueira em ______________. Matilde, pela última vez, pede ao 
______________ que salve Gomes Freire. 

______________ afirma que o castigo exemplar se vai consumar pela noite fora, mas 
«felizmente há luar…». Matilde, em monólogo, revoltada, questiona a justiça divina pelo destino do seu 
companheiro e atira a ______________ aos pés de ______________. 

Ouvem-se os padres que oram no Campo de Sant’Ana e vêem-se populares. ______________ 
informa que Gomes Freire pediu que o ______________, todavia esse desejo fora-lhe negado. Matilde 
veste a _______  _______ e Sousa Falcão, de fato negro, auto_____________-se por não ter coragem 
de estar ao lado de Gomes Freire embora partilhem os mesmos __________. Matilde, alienada, 
_______ um ser imaginário (Gomes Freire) e diz-lhe que vestiu a _______ _______. Ao fundo, vê-se o 
«clarão duma fogueira» para a qual Matilde aponta, dizendo que é a vitória do seu companheiro. 

 
 

          D. Miguel incumbe ______________ de _______ a casa de Gomes Freire a troco de um cargo de 
_______ na _______. Beresford garante que conhece o nome de alguns ______________, mas que 
não sabe quem é o _______ e anuncia a chegada do capitão Andrade Corvo que pretende ser 
promovido, já que não o consegue por mérito próprio. Andrade Corvo e Morais Sarmento, embuçados, 
encaminham-se para o palácio e falam do lucro que poderá advir da sua denúncia. D. Miguel e 
Beresford incentivam os capitães a obterem a proclamação. Como forma de chantagem, D. Miguel 
revela que sabe que eles pertencem à Maçonaria. A Junta de Regência mostra-se temerosa quanto à 
sua segurança. Beresford, sarcástico, afirma que, apesar de ______________ Portugal, está 
interessado em permanecer no país, porque não quer perder os seus 16000$00 anuais que lhe irão 
garantir o futuro de gentleman em ______________. O Principal Sousa confessa a ______________ 
que não gosta dele, mas que naquele momento é necessário estarem unidos. Para D. Miguel, o nome 
do chefe da _____________ será escolhido, de acordo com as _______________da Junta de Regência. 

 
 
A peça ______________ com uma mensagem de ______________. Matilde afirma: «Julguei que 

isto era o fim e afinal é o princípio. Aquela fogueira, António, há-de ______________ esta terra!»; 
«Felizmente – felizmente há luar!». 

 
 
Os dois vão pedir audiência a ______________, que não os recebe. Matilde revolta-se, pega na 

_______ que lhe entregara _______, uma das trinta _______ «com que se vende a alma», e dirige-se 
ao ______________, perguntando-lhe quantas _______ daquelas tem nos _______ da sua Igreja. 
Acusa-o de vender almas para continuar no _______ e cita as palavras de Cristo para o pôr em causa. 
Entretanto, chega Frei Diogo, que vem de confessar Gomes Freire e traz um recado deste para Matilde: 
tem pensado constantemente nela. O ______________ faz sair Frei Diogo. Matilde amaldiçoa o 
______________ e começa a ouvir-se, ao longe, «o murmúrio da multidão». 
 



  
 

«Ao abrir o pano a cena está às ______________», havendo apenas uma personagem muito 
iluminada, ______________, que está andrajosamente vestido por pertencer ao _______. Pronuncia 
palavras de desânimo em relação à evolução histórico-política do país, visto ser um popular esclarecido. 
______________ pergunta a que horas chegou Rita e o 1.º Popular finge ter um relógio de ouro para lhe 
responder. O Antigo Soldado evoca, com saudade, o que se passava no regimento de Gomes Freire de 
Andrade, afirmando que este era um amigo do _______. ______________ pronuncia-se contra todos os 
generais. 

Entretanto chega a polícia que dispersa o grupo, ficando apenas ___________. Este confessa 
que _______ as suas origens. É levado à presença de D. Miguel que quer saber se ele é homem de 
confiança. 

Principal Sousa entra em cena e manifesta-se a favor do obscurantismo do povo. D. Miguel 
revela-se preocupado, porque tem conhecimento de que se fala abertamente em ______________, 
relacionando este facto com a revolta de Pernambuco. 

 
 
Vicente chega com informações e afirma que entraram mais de dez pessoas em casa de Gomes 

Freire das quais conhece sete nomes. Os governadores continuam o seu diálogo sobre o nome ideal 
para _______ da ______________. Beresford reflecte sobre a eventualidade de aparecer um oficial com 
qualidades para o destituir da chefia do ______________. O Principal Sousa pergunta, cinicamente, 
como é possível culpar alguém sem provas. D. Miguel responde que o julgamento será _______ e que a 
______________ virá logo a seguir à sentença. O Juiz prestar-se-á a tal serviço, porque receberá os 
_______ do ______________. O Principal Sousa, hipocritamente, alvitra, ainda, a hipótese de exílio 
para os conspiradores, mas ______________ exclui-a de imediato. 

Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento exacerbam o clima de conspiração e, criando algum 
suspense, acabam por denunciar o nome que andava na boca do povo, Gomes Freire de Andrade. 
______________ afirma que essa pessoa reúne todas as qualidades para ser o chefe da 
______________ e acrescenta que sente grande _______ por seu primo. 

 
 

No final do Acto ____, Principal Sousa e D. Miguel manipulam a opinião pública e prenunciam a 
morte de Gomes Freire de Andrade. 
 

 
Matilde surge no palco desgrenhada e vestida de negro. Questiona-se sobre os verdadeiros 

valores num Mundo de injustiça. Reflecte sobre o carácter de Gomes Freire dizendo que, se este fosse 
«menos homem», ainda poderiam viver ______________ como em Paris. 

Entra em palco _______ _______, amigo de Gomes Freire e de Matilde. Esta decide lutar pelo 
General e enfrentar os ______________. Primeiro, apresenta-se a ______________ e pede-lhe que 
_______ Gomes Freire, estando disposta a vender a sua _______ para o _______. 

Matilde tenta conseguir o apoio dos ______________. Contudo, estes fingem ignorá-la. O 1.º 
Popular dá a notícia de que ______________ fora recompensado com o cargo de _______ da _______. 
_______ chama Matilde, mostra-lhe a miséria do povo, afirmando que, tal como o General está preso 
em S. Julião da Barra, também eles (povo) estão presos à sua miséria, ao seu medo e à sua ignorância, 
não podendo, de modo algum, _______ -la. _______ oferece-lhe, simbolicamente, uma _______. 
_______ _______ traz novas sobre Gomes Freire: em ______________ tinham-no encarcerado numa 
masmorra, às escuras. Só ao fim de seis dias lhe tinham abonado dinheiro para comer. Não lhe fora 
permitida a escolha de ______________. Matilde evoca as dificuldades que passaram juntos e, num 
momento de ingenuidade, quase infantil, diz que vestirá a _______ _______ no dia em que o 
______________. Depois, volta à realidade e agradece a _______ _______ a sua fidelidade de amigo. 
 


