
 
 
 
 

Leandro, Rei da Helíria 
Alice Vieira 

Guião de Leitura 

 

ATO I 
 

1. Em quantas cenas se divide este ato? 

2. O príncipe Felizardo é um pateta com a 

mania de que é engraçado. 

2.1. Prova, com a ajuda de expressões 

textuais, que a afirmação acima é verdadeira. 

3. Por que razão diz o Rei que “os sonhos são 

recados que os deuses nos mandam?” (Cena X) 

4. Descreve o sonho do Rei. 

5. Como reagiu Violeta quando o pai conta o 

seu sonho? (Cena X) 

6. Como caracterizas a atitude do Rei quando 

ele diz: “Há momentos do dia em que me apetece 

deixar tudo (...)”? (Cena X) 

7. Caracteriza a reacção do Bobo na fala: 

“Aconselhou-se com aquele cretino, vai sair asneira 

pela certa...”. (Cena X) 

8.  Qual a importância do uso frequente dos 

“apartes”, por parte do Bobo? 

9.  Que exige o Rei às filhas para decidir qual 

delas lhe vai suceder? 

9.1. Que argumenta Amarílis? 

      9.2. E Hortênsia? 

      9.3.  E Violeta? 

10.  Como reage o Rei à atitude de Violeta? 

11. Descreve a decisão final do Rei em relação 

à sua sucessão. 

 

 

ATO II 
 

1. Situa, no tempo, a cena I do Ato II. 

2. Que papel desempenha o Bobo nesta primeira 

cena? 

3. Caracteriza o Rei, de acordo com o tempo em 

que vive. 

4. Qual a função do Pastor na história? 

5. Em que reino vive o Pastor? 

5.1. Caracteriza esse reino. 

6. O Bobo e o Rei fazem-se ao caminho. 

6.1. Com que destino? 

7. Quando chegam, quem os recebe? 

8. Como caracterizas o soberano desse reino? 

9. Qual era a filha que mais amava o Rei? 

Justifica a tua resposta com passagens 

textuais. 

10. PASTOR (muito baixinho): Havias de gostar do 

meu reino… 

10.1. Atendendo ao conhecimento geral que tens da 

obra, apresenta uma interpretação para esta fala do 

Pastor. 

11. Retira do texto exemplos de didascálias que 

forneçam informações sobre: 

           a. cenário; 

           b. movimentação de actores/personagens; 

           c. gestos; 

           d. expressões faciais; 

           e. tom e altura de voz. 

12. Repara nas frases: 

a. "Senhor, uma história dessas nem eu seria capaz 

de inventar!" 

b. "Ó sócio, não me digas que ainda vamos ser reis 

disto?!' 

c. "Meu senhor, não sei falar como minhas irmãs." 

12.1. Em todas as frases encontras uma palavra ou 

expressão que se emprega quando queremos chamar 

ou interpelar aquele a quem nos estamos a dirigir. 

Identifica esse elemento frásico. 

13. O pior cego é aquele que não quer ver. 
 

Redige um pequeno texto em que apresentes a tua 

opinião acerca da pertinência deste provérbio 

relativamente à história que é apresentada na peça 

Leandro, Rei da Helíria de Alice Vieira. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I CORREÇÃO 
 
 
 

1. Em quantas cenas se divide este ato? 

 

O I ato está dividido em onze cenas. 

 

2. O príncipe Felizardo é um pateta com a mania 

de que é engraçado. 

2.1. Prova com a ajuda de expressões 

textuais, que a afirmação acima feita é 

verdadeira. 

Felizardo, noivo de Amarílis, é um pateta que se 

arma em engraçado, sem o conseguir, pois a sua 

pouca inteligência, não lho permite. Exemplos: 

“um casamento só se faz quando há (tirando o rolo 

do bolso) 256 bois, 256 vacas…”(pág. 44); “Cá os 

meus pais ensinaram-me a somar dois e dois, e 

mais do que isso nunca precisei de saber” (pág. 

45);  

 

3. Por que razão diz o Rei que “os sonhos são 

recados que os deuses nos mandam?” (Cena X) 

 

Para o rei, que acredita em mensagens divinas, os 

deuses estão muito longe e quando querem 

transmitir mensagens importantes, mandam 

“avisos” através de sonhos, avisos que um rei 

deve cumprir. 

 

4. Descreve o sonho do Rei. 

 

O rei teve um “ estranho sonho”. Viu a coroa, o 

manto e o ceptro tudo no chão. Ele queria 

correr, mas não conseguia sair do mesmo sítio 

e via o manto a ser arrastado pelo vento, a 

coroa a ser arrastada pela fúria das águas e o 

ceptro a ser-lhe arrancado por forças 

invisíveis, e, ao longe, ia ouvindo gargalhadas.  

 

5. Como reagiu Violeta quando o pai conta o seu 

sonho? (Cena X) 

Ao ouvir o sonho do rei, Violeta fica 

apavorada, pois também ela havia tido um 

sonho parecido com o do pai. Nesse sonho ele 

precisava muito da sua ajuda, ela estendia-lhe 

a mão, mas não ele não a via, porque estava 

cego, e as suas irmãs riam muito alto.  

 

 

6. Como caracterizas a atitude do Rei quando ele 

diz: “Há momentos do dia em que me apetece deixar 

tudo (...)”? (Cena X) 

 

O rei sente-se velho e cansado e com vontade 

de fazer o que lhe apetece, de ter liberdade e 

viver como qualquer homem comum.  

 

7 Caracteriza a reacção do Bobo na fala: 

“Aconselhou-se com aquele cretino, vai sair asneira 

pela certa...”. (Cena X) 

 

O Bobo é um homem avisado, perspicaz e 

certeiro nos seus raciocínios. Como conhece 

bem todas as personagens, avisa-nos quando 

as decisões tomadas não são as mais 

acertadas. 

 

8. Qual a importância do uso frequente dos 

“apartes”, por parte do Bobo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os apartes do Bobo servem para nós ficarmos 

a saber verdadeiramente o que é que ele pensa 

e também para nos anunciar o que pode ou 

não correr mal. 

 

9. Que exige o Rei às filhas para decidir qual delas 

lhe vai suceder? 

 

Para decidir quem lhe sucederá, o rei faz saber 

que dará o seu reino à filha que demonstrar ter 

mais amor por ele.  

 

 

9.1. Que argumenta Amarílis? 

 

Amarílis diz ao rei que o ama mais do que ao 

Sol que a alumia, muito mais do que à luz dos 

seus olhos e muito mais do que ao marido que 

vai desposar.  

 

       9.2. E Hortênsia? 

 

Hortênsia diz que morrerá pelo pai se tal for 

preciso, que o quer mais do que a imensidão das 

águas e dos céus e que o quer mais do que a si 

própria. 

 

       9.3 E Violeta? 

 

Violeta diz que precisa do pai como a comida 

precisa do sal. 

 

10. Como reage o Rei à atitude de Violeta? 

 

Fica irado, expulsa Violeta do reino como uma 

vulgar plebeia e manda arrancar todas as 

violetas do jardim. 

 

11. Descreve a decisão final do Rei em relação 

à sua sucessão. 

 

A decisão final do rei é que o trono será divido 

entre Amarílis, que governará o Norte e 

Hortênsia, que governará o Sul. A filha Violeta 

ficará sem nada e será expulsa do reino. 

 

 

ATO II 
 

1. Situa, no tempo, a cena I do Ato II. 

Tempo: muitos anos depois. 

 

2. Que papel desempenha o Bobo nesta primeira 

cena? 

 

O Bobo é o amparo do rei, o companheiro e 

amigo de todas as horas. É ele que o guia, 

pois o rei está cego.  

 

3. Caracteriza o Rei, de acordo com o tempo em 

que vive. 

 

O rei demonstra que é um homem ingénuo, 

velho e ultrapassado, pois já não tem a 

perspicácia necessária para perceber, nem 

precaver situações mais complicadas. Já 

não consegue resolver com determinação 

os problemas que lhe surgem. O seu modo 

de governar, com castigos e chibata e onde 

os homens não são livres e iguais, está 

ultrapassado. Por isso lhe acontece tudo 

isto, pois há que dar lugar aos mais novos 

e com novas e mais justas ideias de 

governação e progresso.  

 

4. Qual a função do Pastor na história? 

 

O Pastor funciona aqui como adjuvante e 

informador, é ele que vai conduzir o rei à 

sua filha.  

 

5. Em que reino vive o Pastor? 

 

O Pastor vive no reino de Violeta e 

Reginaldo. 

 



5.1. Caracteriza esse reino. 

 

É um reino justo e pacífico onde não há 

escravos nem violência e onde os velhos 

são respeitados e ouvidos.  

 

6.O Bobo e o Rei fazem-se ao caminho. 

6.1. Com que destino? 

 

Com destino a um novo reino: reino 

de Violeta e Reginaldo. 

 

 

7. Quando chegam, quem os recebe? 

 

Reginaldo e Violeta. 

 

8. Como caracterizas o soberano desse reino? 

 

O soberano deste reino nada tem a ver com 

o reino antigo do Rei Leandro. É um reino 

onde todos são bem recebidos e acolhidos 

e onde não se acredita em crenças e 

lengalengas, um reino moderno e mais 

justo.  

 

9. Qual era a filha que mais amava o Rei? Justifica 

a tua resposta com passagens textuais.  

 

A filha que mais amava o rei era Violeta e 

podemos verificar isso através das 

palavras do Bobo, a personagem mais 

verdadeira e sincera da peça, quando este 

interpela o Rei: “ Vá, pede perdão a tua 

filha Violeta, a única que verdadeiramente 

te amou, e ficamos por aqui, que já não 

aguento mais.” (pág. 104) 

 

10. PASTOR (muito baixinho): Havias de gostar do 

meu reino… 

10.1. Atendendo ao conhecimento geral que tens da 

obra, apresenta uma interpretação para esta fala do 

Pastor. 

 

Uma vez que um Pastor, personagem ligada ao 

povo, gosta do seu reino e é lá bem tratado e 

considerado, é evidente que era um reino diferente 

e onde todos eram bem recebidos.  

 

11.  Retira do texto exemplos de didascálias que 

forneçam informações sobre: 

           a. cenário; 

           b. movimentação de actores/personagens; 

           c. gestos; 

           d. expressões faciais; 

           e. tom e altura de voz. 

 

 

12. Repara nas frases: 

a. "Senhor, uma história dessas nem eu 

seria capaz de inventar!" 

 

b. "Ó sócio, não me digas que ainda vamos 

ser reis disto?!' 

c. "Meu senhor, não sei falar como minhas 

irmãs." 

12.1. Em todas as frases encontras uma 

palavra ou expressão que se emprega 

quando queremos chamar ou interpelar 

aquele a quem nos estamos a dirigir. 

Identifica esse elemento frásico. 

13. O pior cego é aquele que não quer ver. 
 

Redige um pequeno texto em que apresentes a tua 

opinião acerca da pertinência deste provérbio 

relativamente à história que é apresentada na peça 

Leandro, Rei da Helíria de Alice Vieira. 

 

 

 
 

 

 


