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Celebrámos no dia 10 de ju-
nho o nosso dia nacional. Eu 
diria que celebrámos durante 
quase todo o mês, dado que 
as festas  se multiplicaram por 
escolas, associações, casas 
de família. 
Este é um dia especialmente 
importante para as comuni-
dades de portugueses  fora do 
território nacional. Emigrantes 
por opção, por vocação, por 
contingência, pelo desafio, 
seja qual for a razão, todos 
nos encontramos a festejar o 
dia do nosso país  no país que 
nos acolhe. E se calhar feste-
jamos com mais gosto por 
estarmos longe, já que o que 
lá é fácil e acessível aqui se 
torna uma ocasião especial.
Olhamos também de fora 
para o nosso país  e cantamos 
com mais gosto o hino nacio-
nal, porque queremos mos-

trar, aqui onde estamos, que 
temos uma voz. Damos por 
nós a falar às  crianças de D. 
Afonso Henriques e da criação 
do Reino com mais entusias-
mo. Eles  próprios, num país 
monárquico, o ouvem de outra 
forma. Afinal, também tivemos 
um rei, herói e corajoso. D. 
Afonso Henriques a par do mí-
tico Rei Artur, todos passam a 
fazer parte do imaginário cole-
tivo destas crianças a crescer 
entre duas culturas. 
Falamos-lhes de Camões. 
Para os  mais pequenos é 
ainda difícil perceberem como 
é que um poeta é tão impor-
tante que pode ser festejado 
no dia nacional. Como diz 
Sua Excelência, o Embaixa-
dor de Portugal, no seu dis-
curso que publicamos neste 
número, somos um país que 
celebra o seu dia não sob a 
égide de uma batalha ganha, 
de um grande estadista ou 
herói, mas sim de um poeta. 
Para nós, adultos, ajuda-nos 
a compreender as fronteiras 
da nossa portugalidade. Para 
as crianças, é ainda apenas 
mais uma narrativa, com um 
poeta zarolho que salvou um 
manuscrito a nado. Afinal, são 
os feitos que impressionam 
os mais pequenos.

Falamos-lhes das comunida-
des portuguesas e é aqui que 
a identificação se dá: mas isso 
somos nós. Pois somos. Orgu-
lhosos de o sermos, briosos 
em mantermos os nossos há-
bitos hospitaleiros aqui onde 
vivemos, a convidar os  vizi-
nhos ingleses para provarem 
connosco um vinho português 
e saborearem uma bifana. 
Damos conta, neste número, 
do que é a relação dos alunos 
da nossa rede de ensino com 
Portugal, pelas palavras dos 
próprios. Falamos também do 
dia da grande festa portugue-
sa, a segunda maior festa 
temática de Londres, a seguir 
ao Carnaval de Notting Hill. E 
pensamos sempre em tudo 
isto – festa, símbolos, histó-
ria, pátria – num contexto de 
educação, porque a nossa 
principal missão, a de todos, 
professores, famílias, comu-
nidade, é ajudar as  crianças a 
lidarem com uma dupla iden-
tidade saudável, feita de per-
tença. Como adultos, senti-
mos a divisão do que temos 
cá e do que deixámos lá e 
talvez nunca nos consigamos 
sentir inteiros só cá ou só lá. 
Para as crianças, temos a 
obrigação de lhes  mostrar 
que cá e lá são duas partes 
de um todo. 

EDITORIAL
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COMEMORAÇÃO DO DIA DE 
PORTUGAL, DE CAMÕES E 
DAS COMUNIDADES POR-
TUGUESAS

9 de Junho de 2013, 
Kennington Park

Caras e caros compatriotas

É com muita satisfação que 
mais uma vez partilho con-
vosco a celebração do dia 
nacional organizado pela co-
munidade portuguesa de 
Londres. E é com muita satis-
fação também que felicito a 
Comissão Organizadora pelo 
árduo, persistente e dedicado 
esforço que investiu, assim 
como pelos diversos obstá-
culos que teve de ultrapassar, 
para que este grande encon-
tro, de tão relevante valor 
simbólico para todos nós, 
pudesse ter lugar. Não es-
queçamos também todos os 
que, seja através do indis-
pensável apoio financeiro que 
prestaram, seja do trabalho 

voluntário que ofereceram, 
têm tornado possível, no pla-
no prático e logístico, a reali-
zação deste fundamental 
momento de confraterniza-
ção e auto-reconhecimento 
entre portugueses.

Sabemos, há muito, que o 
sentimento de identidade na-
cional tende a exprimir-se de 
modo mais veemente quando 
nos encontramos longe do 
país. É talvez essa a razão 
pela qual as celebrações do 
10 de Junho são tradicional-
mente realizadas no estran-
geiro com tão grande entusi-
asmo, naturalidade e propósi-
to, e pela qual a fortíssima 
ligação a Portugal que a to-
dos nos identifica e une – 
substrato da “portugalidade” 
ainda há momentos evocada 
pelo Padre Pedro - encontra 
nesse quadro as suas mais 
vivas e tocantes formas de 
manifestação. Vivi essa expe-
riência em muitas cidades 
europeias e norte-americanas 

– e agora em Londres - e os 
momentos de grande intensi-
dade que então testemunhei, 
posso assegurar-vos, fazem 
parte das melhores recorda-
ções que guardo de já quase 
quarenta anos de carreira.

A história da comunidade 
Portuguesa neste país está 
repleta de casos de sucesso 
nos mais diversos campos de 
atividade. Nos mundos em-
presarial, académico, científi-
co, artístico, desportivo, co-
munitário e social, são inúme-
ros os exemplos de Portu-
gueses que se têm notabili-
zado no Reino Unido, contri-
buindo para reforçar o prestí-
gio internacional do nosso 
país e o respeito pela nossas 
qualidades humanas e capa-
cidade de trabalho. Para 
mencionar apenas um caso 
de atualidade, ainda há dias o 
nosso compatriota Lino Pires 
foi agraciado, pela Rainha, 
com a medalha da Ordem do 
Império Britânico. E não de-
verá ser a grave crise que 
atravessamos um fator de 
esmorecimento do nosso or-
gulho de ser portugueses, 
nem algo que nos faça duvi-
dar dos enormes progressos 
realizados pelo nosso país 
nas últimas décadas, a todos 
os níveis da vida coletiva, ou 
esquecer o nosso lugar na 
Europa e no mundo.

Mais recentemente, muitos 
têm sido aqueles que aqui se 
dirigem em busca de uma 
saída profissional que não 
conseguiram encontrar em 
Po r tuga l . A e l es d i r i j o 
também uma palavra, não só 
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de boas vindas, mas tam-
bém de encorajamento e de 
incentivo para que se inte-
grem mais na comunidade, 
contribuindo para que ocasi-
ões como esta tenham uma 
expressão cada vez mais 
abrangente e partilhada.

É fundamental que a comuni-
dade portuguesa desenvolva 
estruturas coletivas de repre-
sentação destinadas a pôr 
em ordem desígnios de 
apoio, unidade e coesão que 
de outro modo permaneceri-
am dispersos e inorgânicos. 
Para defender interesses e 
para promover ações co-
muns. E para traduzir a sua 
crescente dimensão numéri-
ca em reconhecimento e in-
fluência na sociedade britâni-
ca. Agrada-me reconhecer 
que os esforços que nesse 
sentido se estavam esponta-
neamente a desenvolver, e a 
que já aqui fiz menção no ano 
passado, estão hoje bem 
mais visíveis e consolidados. 
Desde logo na comissão or-
ganizadora, que mais uma 
vez felicito enquanto veículo 
de maior representatividade, 
coerência e continuidade na 
organização do 10 de Junho, 
mas de que se espera tam-
bém a concretização de obje-
tivos mais ambiciosos e 
abrangentes, designadamen-
te em direção à criação de 
uma federação das associa-
ções portuguesas. 

Ao avançar neste nobre pro-
pósito, seria ainda útil que a 
comunidade portuguesa en-
contrasse fórmulas de aos 
poucos ultrapassar as natu-
rais linhas de separação que 
existem entre os diferentes 

segmentos que a compõem. 
Algumas pontes têm vindo a 
ser estabelecidas nesse sen-
tido. Deixo um só exemplo : 
o notável projeto escolas, 
lançado pela PARSUK (as-
sociação dos estudantes e 
investigadores portugueses 
do Reino Unido)  com cola-
boração da nossa coorde-
nação do ensino, que divul-
ga e promove o gosto pela 
ciência junto dos estudantes 
que frequentam os cursos 
de português e cuja rele-
vância foi já reconhecida e 
elogiada pelas próprias au-
toridades britânicas.

É também muito importante 
que a comunidade prossiga o 
processo de integração neste 
país de acolhimento, desi-
gnadamente através do do-
mínio da língua inglesa e da 
participação na sua vida polí-
tica e social, em paralelo com 
a manutenção de elos de li-
gação a Portugal. Num país 
como o nosso, habituado a 
produzir história longe das 
suas fronteiras naturais, cuja 
abertura ao mundo foi sendo 
incorporada na sua identida-
de ao longo de séculos e cuja 
economia alcançou já um 
elevado patamar de interna-
cionalização, a prosperidade 
das comunidades portugue-
sas no exterior, o reconheci-
mento das suas qualidades e 
do seu sucesso, as pontes 
que ajudam a estabelecer en-
tre país de residência e país 
de origem podem contribuir 
de forma decisiva para o 
próprio sucesso de Portugal.

Como nos anos anteriores, 
não me dispenso de apelar a 
que as mais jovens gerações 

apostem na educação e na 
formação profissional, ins-
trumentos de valorização in-
dispensáveis numa socieda-
de altamente competitiva e 
num mercado de trabalho 
cada dia mais exigente.

Assume um particular signifi-
cado o facto de a conexão 
simbólica entre Portugal e as 
suas comunidades ser efeti-
vada, na comemoração deste 
dia tão especial, através da 
figura de Camões. Somos o 
único país, creio, que tão ex-
plicitamente associa o seu 
dia nacional a um poeta. Essa 
opção engrandece-se de 
sentido por ser Camões a 
síntese maior da nossa cultu-
ra, da nossa identidade como 
nação e do nosso percurso 
coletivo pelos longos cami-
nhos do mundo. Através dele 
assinalamos os extraordiná-
rios e insubstituíveis traços 
de união que são a língua 
portuguesa, a diáspora e o 
universo mais vasto de todos 
os povos e nações que parti-
lham a nossa língua, funda-
mental património comum de 
uma comunidade que encerra 
grandes potencialidades e 
que cada vez mais se deverá 
assumir na sua dimensão in-
ternacional e pluricultural.

Renovando os meus para-
béns a todos quantos torna-
ram este evento possível, as-
sim como formulando os me-
lhores votos de sucesso e de 
felicidades a todos os pre-
sentes, peço que me acom-
panhem num muito sentido 
“viva Portugal”!

a) João de Vallera
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O 10 de junho em imagens
A Coordenação de Ensino este ano colaborou com a organização das celebrações do 10 de 
junho, na tenda de Arte e Cultura. Para além da exposição sobre as zonas de Portugal, os pro-
fessores fizeram jogos didáticos com as crianças, leram histórias e ajudaram-nos a pintar um 
grande mural. Fizemos um passatempo para testar os conhecimentos sobre Portugal e ofere-
cemos aos dois vencedores um livro. Tente responder, está na página 13.

A tenda de Arte e Cultura

Jogos educativos e puzzles para um momento de pausa dos carrosséis.

CELEBRAÇÃO DO 10 DE JUNHO NO REINO UNIDO E ILHAS DO CANAL
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O mural. 
Ao longo do dia, adultos e crianças pintaram ou escreveram as suas impressões sobre Portugal.

Sua Excelência o Embaixador de Portugal também autografou o mural. 



CELEBRAÇÃO DO 10 DE JUNHO EM JERSEY

Os alunos da professora Graça Ramos nas comemorações do dia de Portugal em Jersey.
 

Um belíssimo galo de Barcelos, 
pelos alunos de Jersey
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Trabalhos dos alunos da professora Cátia Verguete, em Jersey. 

A bandeira de Portugal hasteada na escola de Le Rocquier, em Jersey.



“Para mim, Portugal é representado pelo Sporting, uma ‘família’ que 
nunca foi despromovida e que mesmo sem dinheiro fica unida. O 
Sporting é de Lisboa, que é a capital de Portugal e também onde 
Ronaldo evoluiu, o Português mais famoso do mundo. Ele é a maior 
razão pelo conhecimento de Portugal e graças a ele nós temos a 
melhor seleção do mundo que só não ganhou o campeonato do mundo porque a Espanha fez batota quando marcou um golo fora de jogo, 
quando marcou um golo no Mundial de 2010.”

Júlio Santos, 14 anos, aluno de LCP em St. Thomas More Language College
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PORTUGAL VISTO PELOS ALUNOS 

“Para mim, Portugal representa felici
dade, toda a gente unida 

nos bons e maus momentos. Portugal 
sempre unido e pronto para 

lutar até ao fim, sempre a favor da seleção das esquinas. 

Acreditar até ao fim! Ronaldo repres
enta Portugal por um lado 

e, por outro, Portugal representa Rona
ldo. 

Mas somos também representados pela
 tradição, pelo Galo de 

Barcelos que toda a gente conhece. P
ortugal somos nós todos e 

fomos todos Portugal a 09 de junho, em Kennington Park, em 

Londres”.

Joel Ramos, 14 anos, aluno de LCP em St. Thomas More Language College
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“Para mim, o dia de Portugal representa a união das pessoas portuguesas no estrangeiro. O dia dos Portugueses que têm origem na pátria e as pessoas que são emigrantes. O dia dos portugueses foi festa a sério em Kennington Park, em Oval, no dia 9 de junho. Havia muitos pratos típicos de Portugal, como as bifanas e as sardinhas assadas.”

Tiago Pascoal, 15 anos, aluno de LCP em St. Thomas More Language College

“Para mim, Portugal representa o dia de orgulho nacional, o 

dia em que nós celebramos e nos lembramos que há Port
ugueses 

por todo o mundo e o dia em que celebramos as nossas
 origens 

e ajudamos a nossa comunidade. Eu fico muito conte
nte no 

dia de Portugal porque adoro celebrar a minha origem e 
também 

porque faço anos”.

Juliana Antunes, 15 anos, aluno de LCP em St. Thomas More Language College

“O dia de Portugal, para mim, significa um dia feliz para todos 
os Portugueses em Inglaterra. É também um dia em que podemos 
comer e beber coisas muito portuguesas, para além de falar e 
comunicar com amigos e pessoas que estiveram a celebrar Por-
tugal, aqui, em Kennington Park.”

Steven da Silva, 15 anos, aluno de LCP em St. Thomas More Language College



Ser Português 
Eu tenho orgulho em ser Português e cada vez que eu ouço a palavra 
Portugal, penso em conquistadores e exploradores. Eu penso em conquis-
tadores porque Portugal conquistou um império, em exploradores pois Vasco 
da Gama descobriu o caminho Marítimo para a India e Pedro Álvares Ca-
bral descobriu o Brasil. Também penso em D. Afonso Henriques porque ele 
foi o primeiro rei de Portugal. 
Portugal, para mim, é um país paraíso e é um país calmo. Às vezes não 
entra em confusões, com por exemplo, Portugal não entrou na Segunda 
Guerra Mundial. Portugal é cinco estrelas!!! 
A primeira razão pela qual eu gosto de Portugal é por causa da sua co-
mida deliciosa! Alguns dos meus pratos favoritos são o polvo à lagareiro, 
a carne de porco à alentejana e as batatas de azeite e vinagre. A mi-
nha terra, Galveias, é no Alentejo e situa-se cerca de Portalegre.
Portugal situa-se na Península Ibérica, ao lado de Espanha, e antiga-
mente estes dois países eram inimigos. Nos tempos medievais, a cidade 
mais importante de Portugal ou, neste caso, do Condado de Portucale, 
era Guimarães. Agora é Lisboa, a capital de Portugal. A história de Por-
tugal fascina-me! 
Outra razão pelas qual eu gosto de Portugal é porque é um país quente e 
tem praias lindíssimas, como por exemplo a praia de Porto Covo, da Na-
zaré e todas as praias do Algarve.
Os sítios em Portugal que eu e a minha família gostaríamos de visitar 
são: o Jardim Zoológico, o Aquário Vasco da Gama e a Torre de Belém, 
entre outros sítios… Cada vez que eu vou a Lisboa, nós passamos a 
ponte Vasco da Gama e às vezes eu consigo ver O Cristo Rei, de longe. 
Estes monumentos são muito fixes! 
Mas o que eu gosto mais sobre Portugal é a cultura. Um dos sítios que 
eu mais gosto é o Santuário da Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de 
Maio de 1917, aconteceu um milagre: a nossa Senhora apareceu a três 
crianças. A primeira chamava-se Lúcia de Jesus dos Santos, o segundo 
chamava-se Francisco Marto e a última chamava-se Jacinta Marto. A 
Nossa Senhora disse aos meninos que se devia construir uma capela em 
sua honra. As crianças disseram que viram uma luz que era mais brilhan-
te do que a luz do sol. 
Em Portugal há lugares maravilhosos que podemos visitar e dos quais nos 
podemos orgulhar bastante. As pessoas são muito simpáticas e acolhedo-
ras.

Marco de Jesus, Escola de St. Paul´s, Hammersmith
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Dia 10 de junho
No dia 10 de Junho nós celebramos o Luís de Camões e as Co-

munidades Portuguesas.

10 de Junho tornou-se num feriado para pensar na mor
te do poe-

ta Luís de Camões, em 1580, e foi quem escreveu Os Lusíadas.

Do Estado Novo de 1933 até à Revolução dos Cravos, no dia 25 

de abril de 1974, o dia 10 de junho era celebrado como o Dia da 

Raça que significa a raça portuguesa, ou os portuguese
s.

Depois do 25 de abril de 1974, quando terminou o Estado Novo, 

começou-se a celebrar o 10 de junho e a prestar hom
enagem a 

Portugal, Camões e as Comunidades Portuguesas. 

Beatriz Roxo, 10 anos, escola St. Thomas More Language College
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Portugal
Portugal é muito quente no verão. Podemos ir à piscina e às praias e to-
das as pessoas estão sempre de calções e manga-curta. 
No dia 10 de Junho o famoso Luís de Camões morreu. O olho dele soltou-
se na guerra. Mas ele escrevia poemas muito bons.
Em Portugal neva muito pouco e é raro. A bandeira de Portugal tem uma 
bola amarela no centro dos dois lados, no lado direito é vermelho e na 
esquerda é verde, mas o lado verde é mais pequeno. Parece assim: 

Portugal é um país maravilhoso.
Luís Van Zeller, 7 anos, Escola St. Thomas Canterbury 



Ser Português não é só uma questão de nacionalidade. É uma questão d
e patriotismo e 

todos nos devíamos orgulhar da nossa nacionalidade de modo a apoiarmo
s a pátria nos 

bons e maus momentos. Muita gente portuguesa que está no estrangeiro esquece-se de 

onde nasceu e de onde viveu a maior parte da sua vida. Eu não nasci em
 Portugal, mas 

tenho orgulho em ser Portuguesa.

Há uma grande sensação que desperta em mim quando a escola e o trabalho estão qua-

se a terminar e já sei o lugar exato para onde vou durante as minhas 
férias de verão 

- Portugal. Quando chego lá, tudo é diferente: o cheiro e o ar, as paisagens e, se
m 

dúvida, as pessoas. Os verdadeiros Portugueses sabem do que estou a f
alar. Em Lon-

dres, a vida é mais escola-casa, casa-escola. Bem, isto é mais a min
ha vida... Mas 

desde o primeiro segundo em que coloco os meus pés em Portugal, a minha
 rotina é com-

pletamente diferente: sair para ir visitar a minha família, ir ao cinema
, ir à praia ou 

até ir às festas tradicionais. 

Apenas nós, portugueses, conhecemos detalhadamente as especialidades 
de Portugal. A 

comida deliciosa, as pessoas carinhosas e as festas tradicionais. Será 
que as pessoas 

do resto do mundo têm coisas e pessoas como estas? Não me parece. Po
rtugal pode ter 

problemas económicos neste momento mas o espírito em nós nunca é de
rrotado. Nunca. 

As pessoas Portuguesas mais velhas orgulham-se em saber como prepara
r uma refeição 

deliciosa com os seus pequenos segredos e em fazer as coisas que apren
deram a fazer 

ao longo de muitas gerações. Qualquer pessoa pode provar pratos tradicionais portugue-

ses em restaurantes. Qualquer pessoa pode comprar produtos portugueses em supermerca-

dos. Mas ninguém pode experimentar a comida caseira que as pessoas que e
stão em 

Portugal há anos fazem. Só os verdadeiros Portugueses podem. 

Os portugueses também são especiais pelo seu feitio. Quem nunca viu um grupo de ho-

mens, a terminar um jogo de cartas, a discutir sobre quem ganhou e qu
em perdeu? ‘Eu 

deitei um Ás de espadas, ganhámos nós!’ Quem nunca ouviu os homens dizerem às suas 

esposas para se despacharem enquanto estão a fazer as compras para casa?‘ Vê lá se 

te despachas!’ Quem nunca ouviu mulheres que falam imenso ou que reclamam constan-

temente por não saberem o que devem fazer ou comprar para o almoço? 
‘ Se calhar vou 

fazer um arroz de marisco mas comemos isso há dois dias atrás. Ou se
 calhar...’ Tudo 

isto me faz sorrir! 

Acho que ninguém é assim como nós, Portugueses. E isto torna-nos espe
ciais, à nossa 

maneira. Londres é especial pelos seus monumentos turísticos. Itália é
 especial pelos 

seus lugares, pela massa e pizzas que fazem. Mas Portugal é especial pelos monumentos, 

pelos lugares, pelos pastéis de Belém e centenas de outros doces regionais,
 pelas intermi-

náveis receitas de bacalhau mas sobretudo pelo seu povo de feitio especial. 

Os portugueses podem ter um caráter especial, mas são extremamente si
mpáticos e ca-

rinhosos. Deviam ter orgulho em serem quem são e acreditar que o noss
o Portugal vai 

melhorar. Eu sou Portuguesa e tenho muito orgulho na minha pátria!

Nicole Rodrigues 12 anos Escola St. Pauls Hammersmith
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Em Portugal há muitas praias muito bonitas. O clima é fantástico, 
porque há muito sol. Além das praias, temos também ruis muito bonitos. 
A nossa língua portuguesa é a 7ª mais falada do mundo.

Eu gosto das aulas de português porque é bom quando vou a Portugal. 
Eu gosto da minha Língua porque é a minha e é muito simples.

As comidas portuguesas são muito saborosas. A minha comida favorita 
em Portugal é bitoque, mas também adoro sardinhas assadas. 

Carolina Casola, 8 anos, Lilian Baylis

Ilustração Santos Populares 
Sara Figueiras, 7anos
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Cultura Portuguesa 
Testa os teus conhecimentos sobre Portugal 

Assinala a opção correcta.

1. O nome do Presidente da República português é:
a) Lula da Silva
b) Cavaco Silva
c) José Sócrates

2. Se estiveres roído de inveja, não estranhes que te digam que tens:
a) dor de cotovelo
b) mais olhos que barriga
c) língua de sogra

3. O Brasil foi descoberto em 1500 pelo navegador português:
a) Pedro Álvares Cabral
b) Fernão Magalhães
c) Diogo Cão

4. Nome de uma figura célebre do fado:
a) Carmen Miranda 
b) Cesária Évora
c) Amália Rodrigues

5. Completa a letra da canção infantil portuguesa: «Atirei o pau ao ga-to-to, 
mas o ga-to-to»…

a) deu um sal-to-to
b) não morreu-eu-eu
c) nem fugiu-iu-iu

6. A obra mais conhecida do poeta Luís de Camões é: 
a) Os Lusíadas
b) Cada homem é uma raça
c) Capitães da Areia

PASSATEMPO
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7. Vasco da Gama é o nome de:
a)  um célebre navegador português
b) um escritor moçambicano
c) um apresentador 

8. Identifica a frase incorrecta:
a) RTP é o serviço público de televisão em Portugal.
b) TAP é uma companhia aérea brasileira.
c) CTT é a empresa de correios portugueses.

9. Os lisboetas são conhecidos por: 
a) Cenourinhas
b) Alfacinhas
c) Couves-flor

10.O galo mais famoso em Portugal é de:
a) Barcelos
b)  Lisboa
c)  Aveiro

11. É um prato típico português…
a) Arroz com feijão
b) Funge
c) Bacalhau à Gomes de Sá

12.Completa a letra do fado português: «Numa casa portuguesa, fica bem…
a) pão e vinho sobre a mesa.»
b) um vizinho com certeza.»
c) um pouquinho de esperteza.»

13.A moeda portuguesa é o: 
a) Euro
b) Escudo
c) Douro

14.Qual dos arquipélagos não fica em Portugal?
a) Açores
b) Madeira
c) São Tomé e Príncipe

PASSATEMPO

!

!
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15.Bica é:
a)  um café expresso
b) o nome de um animal raro que apenas existe na Serra da Estrela
c) a moeda da Guiné-Bissau.

16.  Rio que banha a capital portuguesa:
a) Mondego
b) Tejo
c) Guadiana

17. É uma caricatura do povo português e aparece retratado 
com umas suíças e chapéu preto de abas. Trata-se do…

a) Zé Parvinho 
b) Zé Povinho
c) Zé Mourinho

18.Nome de cidade portuguesa que é também nome de um 
vinho muito apreciado em todo o mundo:

a) Vila Verde
b) Porto
c) Rio Tinto

19.O que não pertence à zona de Belém, em Lisboa? 
a) Pastéis de Belém 
b) Torre de Belém
c) Menino Jesus de Belém

20. Em qual destes países o português não é língua oficial:
a) Guiné Bissau
b) Timor Leste
c) Índia

21.O primeiro rei de Portugal foi: 
a) D. Manuel I
b) D. João I
c) D. Afonso Henriques

TESTA OS TEUS CONHECIMENTOS
PASSATEMPO
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22.Qual o dia de Portugal e das Comunidades?

a) 5 de Outubro
b) 25 de Abril 
c) 10 de Junho

23.Não é um músico português:

a) Rui Veloso
b) Pedro Abrunhosa
c) Bonga

TESTA OS TEUS CONHECIMENTOS
PASSATEMPO
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