Perguntas
ARQUITETURA
1-Em que freguesia se localiza o Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga?
2-Em que ano ficou concluída a ponte D. Luíz que liga as cidades do Porto a Vila Nova de Gaia?
3-Onde é que fica localizado o Arco da Vitória?
4-Em que século foi construído o Templo Romano de Diana em Évora?
5-Qual é o estilo arquitetónico da fachada principal da Sé Velha de Coimbra?
6- Diga quem foi o arquiteto do Pavilhão de Portugal na Expo98.
7- Qual é a cor típica das casas alentejanas?
8- Em que cidade se situa o Cristo Rei?
9- Em que cidade se situa o Mosteiro dos Jerónimos?
10- Diga se a Torre dos Clérigos pertence à arquitetura barroca?
11-Em que data foi fundado o Mosteiro de Jesus em Aveiro?
12-Qual é o comprimento da ponte Vasco da Gama, em Lisboa?
13-O padrão dos Descobrimentos foi inaugurado em que ano?
14-Indique onde se situa a Torre dos Clérigos?
15-Quem foi o arquiteto que venceu o Pritzker Prize em 2011?
16-Quem projetou o estádio Municipal de Braga também conhecido por “A Pedreira”?
17-Quem foi o arquiteto do Centro das Artes - Casa das Mudas?
18-Atualmente qual é a residência oficial do Presidente da República Portuguesa?
19-Em que ilha dos Açores se localiza o Palácio de Sant'Ana?
20-Quem foi o arquiteto responsável pelo projeto do novo edifício do Centro Cultural Português no
Luxemburgo?
21-Quem foi o designer responsável pela nova imagem do Centro Cultural Português no Luxemburgo?

CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO
1- Qual o nome da empresa portuguesa, fabricante de fatos de banho, que contribuiu para 35
records mundiais, incluindo o de Michael Phelps ?
2- Qual o líder europeu e 5º a nível mundial no fabrico de embalagens plásticas ?
3- Que grupo farmacêutico sediado em Portugal, investe mais em I&D ( Investigação e
Desenvolvimento ) e exporta para mais de 30 países ?
4- Como se chama o maior centro de investigação nas áreas de neurociências e oncologia,
considerado o segundo melhor centro de investigação a nível mundial ?
5- Quem preside à Fundação ou Instituto Champalimaud ?
6- Onde se localiza a Fundação ou Instituto Champalimaud ?
7- Qual a universidade portuguesa, considerada a melhor em produção científica sobre cancro do
estômago e infeção pelo Helicobacter Pylori ?
8- Qual a Universidade portuguesa que se sagrou campeã do mundo em futebol robótico ?
9- Em Julho de 2008 o European Research Council atribui um prémio de 2,5 milhões de euros a uma
investigadora portuguesa da Universidade Nova de Lisboa. Qual o seu nome ?
10- Em que área da investigação se tornou conhecida a cientista portuguesa Elvira Fortunato ?
11- Em que área das energias renováveis Portugal foi pioneiro ?
12- Qual o maior exportador de cortiça em Portugal ?
13- No governo de Sócrates foi produzido o primeiro computador portátil para crianças e exportado
para vários países. Qual o seu nome ?
14- Qual o lema e aposta no 1º governo de José Sócrates ?
15- Qual o nome dado a um dos seus programas de governo ?
16- Qual o nome da empresas de caiaques, líder no mercado mundial e fornecedora dos jogos
olímpicos ?
17- Qual o nome da empresa sediada em Portugal que lançou o primeiro GPS do mundo com
fotografias aéreas ?
18- Qual o nome da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica ?
19- Qual o nome do investigador e informático português que integra uma equipa de investigação
em Lausanne na Suíça que permite a visualização do cérebro em 3D ?
20- Em que Universidade Portuguesa nasce o novo sistema “Retail Analytics” que deteta a reação
dos cidadãos à publicidade e que poderá vir a revolucionar as campanhas a nível mundial ?

21- Qual o nome da investigadora da Universidade de Aveiro que lidera a equipa do Centro de
estudos do Ambiente e do Mar e que recentemente descobriu compostos cancerígenos no pó das
casas ?
22- Qual a descoberta do investigador Samuel Aparício na área da oncologia em 2009?
23- Quem foi a autora do célebre ” transístor de papel” em 2009 ?
24- Onde foi descoberto o método de deteção do DNA através de uma vulgar impressora a jato de
tinta ?
25- Qual a empresa, líder Mundial em telecomunicações, que irá investir mais capital humano
qualificado e aumentar a sua produção em Portugal até 2014?
26- Qual o nome do grupo/empresa que desenvolveu um projeto inovador nacional e internacional
na área da prevenção da saúde, as chamadas “pistas medicalizadas” ?
27- Qual o concelho pioneiro na implementação da primeira “pista medicalizada” em Portugal, que
consiste em vários aparelhos na zona de caminhada e marcha para fazer um auto check-up sem
intervenção médica ( colesterol, tensão arterial, etc.) e que no ano de 2012 teve 200 mil
utilizadores?#
28- Qual o nome do cirurgião cardiovascular que lidera o projeto das pistas medicalizadas e outros
semelhantes na área da prevenção da saúde ?
29- Qual o nome da empresa , recuperada da antiga “Quimonda”, líder na exportação de
semicondutores ?
30- Qual o nome do projeto inovador e revolucionário a nível mundial no aproveitamento da luz
solar e que está a ser promovido em Portugal pela empresa “Revigrés” na cobertura e revestimentos
cerâmicos ?
31- Em que universidade do país se desenvolveu uma pulseira inteligente para a monitorização da
temperatura dos bebés ?
32- Qual o nome da empresa de Matosinhos, na área do design imobiliário que em 2011 cresceu
1000 % e cujas exportações para 33 países representam 90 % da produção?
33- Em que cidade do norte de Portugal está sediada a empresa criadora de uma nanopartícula
antimosquitos , entre eles o dengue e o da malária ?
34- Quem foram os dois finalistas da Universidade de Aveiro que venceram este ano o Fraunhofer
Portugal Challenge ?

LUSOFONIA
1- O que significa CPLP?
2- Quais são os países que fazem parte da CPLP?
3- Quantos países constituem os PALOP?
4- O que significa PALOP?
5- Em que ano foi proclamada a independência de Cabo Verde?
6- Quem é o autor do romance O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo?
7-Em que ano chegaram os primeiros colonos ao arquipélago de Cabo Verde?
8-Quem é o atual Presidente de Cabo Verde?
9-Por quantas ilhas é constituído o arquipélago de Cabo Verde?
10- Em que ilha se encontra a capital de Cabo Verde?
11- Quem ficou conhecida como a Diva dos pés descalços de Cabo Verde?
12-Qual é o nome artístico do pintor Euclides Lima?
13-Indique o prato típico de Cabo Verde.
14-Como se chama o rio que nasce em Angola e desagua na Zâmbia?
15-Qual é a moeda de Angola?
16-Em que ano a Angola obteve a independência?
17-Qual é a capital de Angola?
18-Qual é o pseudónimo de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos?
19- Diga o nome do atual Presidente da República Angolano.
20- Quem foi o navegador português que descobriu Angola?
21-Qual é o ponto mais alto do arquipélago de São Tomé e Príncipe?
22-Como foi chamada a ilha do Príncipe aquando da sua descoberta?
23-Em que área se destacou Protassio Pina, um dos vultos da cultura santomense?
24-Qual é a moeda de São – Tomé e Príncipe?
25-Quantas estrelas tem a bandeira de São Tomé e Príncipe?
26-Qual é o código internet de São Tome e Príncipe?

27- Diga qual é a capital de São Tome e Príncipe.
28-Em que ano Lourenço Marques se tornou capital de Moçambique?
29-Qual é a moeda em Moçambique?
30-Onde nasceu o escritor (local e país) Mia Couto?
31-Qual é o código telefónico de Moçambique?
32-Como se chama o artista plástico e poeta moçambicano que recebeu o título de «Doutor Honoris
Causa» pela Universidade de Évora , em 2010?
33-Em que ano Moçambique obteve a independência?
34-Como se chama a atual capital de Moçambique?
35-Qual é a moeda da Guiné - Bissau?
36-Em que ano a Guiné- Bissau obteve a independência?
37-Como é conhecido, no mundo das letras, o guineense António Soares Lopes?
38-Qual é a capital de Guiné –Bissau?
39-Como se chama o artista plástico guineense , autor da exposição "Cores da Esperança, a arte que
ajuda" ?
40- Qual é o estilo musical mais importante da Guiné Bissau?
41-Quem foi o diretor do Departamento de Artes e Cultura, após a independência da Guiné-Bissau?
42- Em que evento participou e venceu Elsa Biague?
43-Em que ano foi constituído o 1° Governo Constitucional de Timor Leste?
44-Em que ano foi publicado o livro Crónica de uma travessia, do escritor timorense Luís Cardoso?
45-Qual é a capital de Timor - Leste ?
46-Indique o nome de guerra do Presidente de Timor-Leste.
47-Como se chama o hino nacional da República Democrática de Timor-Leste?
48- Qual é o pseudónimo do escritor Abílio Leopoldo Motta-Ferreira?
49-Em que ano foi publicado Andanças de um Timorense, de Ponte Pedrinha ( pseudónimo de
Henrique Borges)?
50- Como se chama a ilustre jornalista nascida em Macau que faleceu no dia 24 de maio de 1957?
51- Quais são as especialidades da atleta Eva de Noronha Vital?
52-Quem descobriu o Brasil ?

53-Quando foi publicada a obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado?
54-De onde é natural o cantor Martinho da Vila?
55-Com que idade faleceu o escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade?
56-Indique a maior festa popular do Brasil.
57-Qual é a moeda do Brasil?
58-Em que cidade brasileira decorrerá a final do Mundial de Futebol de 2014?
59-Indique o nome das duas ilhas que integram a Região Administrativa Especial de Macau.
60-Qual é o nome oficial de Macau, desde 20 de dezembro de 1999?
61-Em que ano decorreram os festejos pela 50° edição do Grande Prémio de Macau?
62-Qual é a moeda de Macau?
63-Quem é autor de Curiosidades de Macau Antiga e Lendas Chinesas de Macau?
64-Em que ano foi publicado o romance Amor e Dedinhos do Pé, de Henrique de Senna Fernandes?
65-Quem é o autor de O Senhor Conde e as suas três Mulheres?

DIÁSPORA PORTUGUESA NO LUXEMBURGO
1- Indique o nome do atual Embaixador do consulado português no Luxemburgo.
2- Em que clube de futebol joga Daniel da Mota?
3- Quem é o autor do livro “ Os Portugueses no Luxemburgo. Contribuição para a história das
migrações”?
4-Em que ano foi publicado o livro “ Os Portugueses no Luxemburgo. Contribuição para a história das
migrações”?
5- Em que zona da cidade se encontra o busto de Camões?
6- Onde é habitualmente realizada uma procissão em honra de Nossa Sra. de Fátima?
7- Em que ano foi fundado o jornal Contacto?
8- Indique o nome do atual Cônsul-Geral de Portugal no Grão-ducado do Luxemburgo?
9- Quem é o autor da exposição N'importe la distance?
10-Em que ano foi publicado o livro intitulado 12 bâtiments remarquables au Luxembourg, do
fotógrafo Paulo Lobo?
11- Como se chama o português que recebeu o prémio Chaves de Ouro da Hotelaria Luxemburguesa?
12- A portuguesa Sónia da Silva é responsável de uma editora de renome. Diga qual?
13- Em que ano nasceu o deputado Félix Braz?
14-Como se chama o atleta português, campeão do mundo de powerlifting, uma variante do
halterofilismo?
15- De que ano data a primeira atuação da banda Madredeus no Luxemburgo?
16-Como se chamam os dois luso-descendentes vencedores do campeonato do mundo de
matraquilhos?
17- Em que localidade decorreu o concurso de talentos Purple Idols, em que o músico português
Lata Gouveia venceu?
18- Em que ano é que a seleção luxemburguesa de futebol venceu a seleção portuguesa?
19- Indique o nome dos três diplomatas que cessaram as suas funções no Luxemburgo em 2011?
20- De onde é natural o ciclista Acácio da Silva?
21- Em que categoria venceu o músico João Pedro de Oliveira Gaspar na primeira Gala do
Internacional Portuguese Music Awards, que teve lugar em New Bedford, nos Estados Unidos da
América?

22- O jornal Contacto nasceu da iniciativa de um português e de um luxemburguês. Indique os seus
nomes.
23-Em que ano o Contacto recebeu a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, concedida
pelo Governo Português?
24- Como se chama o livro de crónicas, do Padre Belmiro Narino publicado em 2009?
25- Em que zona da cidade se situa a Santa Casa da Misericórdia?
26- Como se chama o novo diretor de antena da Rádio Latina ?
27- Indique o nome da rádio que, em 2002, recebeu a “Medalha de Mérito das Comunidades
Portuguesas”?
28- Como se chama a peça da artista plástica Joana Vasconcelos que esteve no MUDAM, em 2007?
29- Indique o título do livro de Hermes Galvão.
30- Como se chama a ilustradora do livro Antares no coração das estrelas?
31- Como se chama a karateca lusa do KC STRASSEN?
32- Em que ano Letícia Ferreira sagrou-se campeã nacional de karaté?
33-Como se chama o artista português que integra a exposição intitulada “Última estação:
Esperança.”?
34-Em que dia foram inauguradas as novas instalações do Centro Cultural Português?
35-Diga o nome da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação que esteve
presente na cerimónia de inauguração do Centro Cultural Português
36-Como se chama o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal que recentemente esteve
no Luxemburgo?
37-Em que sala de espetáculos do Luxemburgo e em que dia atuarão o duo: Maria João e Mário
Laginha?
38-Diga o nome do jornalista e escritor português que esteve presente no Salão do Livro por ocasião
do 30° Festival das Migrações?
39-Quem se sagrou Miss Portugal no Luxemburgo em 2012?
40-Em que dia foi inaugurada a exposição Saramago, 90 anos, no Instituto Camões?

LITERATURA
1-Sob que género ou modo surge a primeira literatura em língua portuguesa (galaico-português) ?
2-

Quem foi o nosso rei poeta ?

3-

Que nome foi dado à poesia dos trovadores da idade média ?

4-

Quem foi o pai e criador do teatro português ?

5-

Que nome é dado às peças de teatro vicentinas de cariz religioso ?

6-

Em que obra de Gil Vicente encontramos personagens alegóricas como o anjo e o diabo ?

7-

Qual o nome completo do poeta Camões ?

8-

Em que movimento cultural se integra o poeta Camões ?

9-

A que género literário pertence a obra “Os Lusíadas” ?

10- Em que ano foi editada a obra “Os Lusíadas”?
11- Quantos cantos compõem os “Os Lusíadas”?
12- Quais as 4 partes que constituem a estrutura interna de “os Lusíadas”?
13- Qual o nome do monstro descrito por Camões na obra “Os Lusíadas” ?
14- Qual o nome do jesuíta , missionário e escritor, pioneiro na luta contra a injustiça e opressão?
15- De teor persuasivo ( movere), pedagógico (docere) e estético ( delectare), que tipo de textos
escreveu Padre António Vieira ?
16- Em que movimento cultural e artístico se insere a obra de Padre António Vieira ?
17- Em que cidade do Brasil foi pela primeira vez pregado o Sermão de Santo António aos Peixes ?
18- Escritor e político, empenhado na causa liberal, nasce no Porto, a 4 de fevereiro de 1799. A
quem nos referimos?
19- Que movimento literário em Portugal é representado por Almeida Garrett e Camilo Castelo
Branco ?
20- Qual a novela passional de Camilo Castelo Branco que narra o drama romântico de Simão e
Teresa ?
21- O romance “Uma Família Inglesa”, publicado em 1868 é da autoria de que escritor ?
22- Qual o autor de obras como “Lendas e Narrativas” e “Eurico, o Presbítero”, cujo bicentenário do
seu nascimento se celebrou a 28 de março de 2010 ?
23- Que acontecimento histórico foca a obra “Frei Luís de Sousa” de Almeida Garret?

24- Passa metade da vida fora de Portugal e é considerado o representante do Realismo português ?
25- Qual o nome da obra de Eça que retrata os amores incestuosos da família Maia ?
26- Quem foi considerado “o poeta da cidade” e morre de tuberculose em 1886, com apenas 31
anos ?
27- Em que dia mês e ano nasce o poeta Fernando Pessoa ?
28- Qual o nome completo de Fernando Pessoa ?
29- Quais os 3 heterónimos mais conhecidos de F. Pessoa ?
30- Quais as profissões de cada um dos seus heterónimos ?
31- Qual dos heterónimos de Pessoa escreveu “A Ode Marítima” ?
32- Qual dos heterónimos escreveu “O Guardador de Rebanhos”?
33- Qual dos heterónimos ( semi-heterónimo ) escreveu “O Livro do Desassossego” ?
34- Em que cidade sul-africana viveu Fernando Pessoa ?
35- Qual dos heterónimos de Pessoa morreu de tuberculose ?
36- Em quantas partes se divide “A Mensagem” de Fernando Pessoa ?
37- Refira dois movimentos literários que podemos identificar na obra de Pessoa.
38- Qual o nome artístico de Adolfo Correia Rocha ?
39- Qual a profissão de Adolfo Correia Rocha ?
40- Qual a autora do poema “Ser poeta “ cantado por Luís Represas ?
41- Quem escreveu contos para crianças, tais como “A Fada Oriana”, “O Cavaleiro da Dinamarca”,
“A Menina do Mar”… ?
42- Em que dia, mês e ano nasce o prémio Nobel da Literatura portuguesa, José Saramago ?
43- Qual o romance histórico mais conhecido de José Saramago e que marca a sua popularidade
( best-seller mundial ) ?
44- Qual o período da história retratado na obra “ Memorial do Convento” ?
45- Qual o nome da obra de José Saramago adaptado ao filme “Blindness” do cineasta brasileiro
Fernando Meirelles ?
46- Qual o nome do romance policial de José Cardoso Pires, publicado em 1982 e posteriormente
adaptado a um filme com o mesmo nome, do realizador José Fonseca e Costa ?
47- Qual o pseudónimo de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, químico e pedagogo e autor de
vários poemas, entre eles “A Pedra Filosofal”, cantado por Manuel Freire ?

48- Qual o autor da epopeia “Viagem à India” , editado em 2010 e que no mesmo ano esteve
presente no Salão do Livro- Festival de Migrações do Luxemburgo ?
49- Qual o assunto do romance ”Livro” de José Luís Peixoto, publicado em 2012 e abordado pelo
autor aquando da sua presença no 12º Salão o Livro, Festival das Migrações no Luxemburgo?
50-Em que dia, mês e ano morre o poeta Luís de Camões ?
51-Identifica o género literário da obra “Falar Verdade a Mentir” de Almeida Garrett.
53-Em que livro, da autoria de F. Pessoa, é referida a célebre frase “A minha Pátria é a Língua
Portuguesa” ?
54- Qual o nome da revista literária, lançada em 1915, com apenas dois números e que marca o
início do Modernismo em Portugal ?
54-Grande obreiro das letras, autor de obras como “O Malhadinhas” e “A Grande Casa de
Romarigães”, comemoram-se este ano os 50 anos da sua morte. De quem se trata ?
55-Que regime político pretendia Luís Sttau Monteiro criticar na sua obra “Felizmente Há Luar”,
publicada em 1961 ?
56-Como se denomina a obra de Manuel Alegre que faz alusão a um cão com qualidades humanas,
chamado “Kurika” ?
57-Para além de escritor, qual era a outra ocupação de António Lobo Antunes?
58-Quem é a autora da série infanto-juvenil “Detetive Maravilhas” e coautora do “Clube das Chaves”
com Maria Teresa Maia Gonzalez, que esteve no Luxemburgo em maio de 2009 ?
59-Quem é a autora do livro “A Lua de Joana”, que conta já com a 15ª edição ?
60- Qual a temática principal abordada na obra “A Lua de Joana” e que se tem tornado num flagelo
entre jovens ?
61-Quem foi o vencedor do prémio poesia atribuído pela SPA ( Sociedade Portuguesa de Autores ) no
corrente ano ?
62-Qual o título do décimo e mais recente romance de José Rodrigues dos Santos e que aborda o
tema da crise financeira que se vive atualmente no mundo ?

TRADIÇÕES
1-Qual é o doce típico que é fabricado em Belém?
2-Qual é o peixe típico que, normalmente, os portugueses consomem no Natal?
3-Onde é que teve origem o arroz de marisco?
4-Qual é a dança típica mais conhecida da Ilha da Madeira?
5-Qual é a dança típica mais conhecida de Trás-os-Montes?
6-Qual é a dança com maior difusão no Ribatejo?
7-Qual é a dança tradicional de maior expressão no Algarve?
8-Qual é o doce tradicional de Alcobaça?
9- Complete o provérbio: Quem seu amigo quiser conservar/
10- Complete o seguinte provérbio: "Não gozes com o mal do teu vizinho, porque..."
11- Qual é o animal que é representado pelo artesanato português, geralmente de barro e que é um
dos símbolos de Portugal?
12- Indique o nome do prato tradicional da ilha de S. Miguel, nos Açores?
13- Qual é a feira mais conhecida de Viseu?
14- Qual é a festa em que se dá as boas-vindas à primavera, durante quatro dias, na ilha da Madeira?
15- Adivinhe: Tem barbas e não tem queixo, este bicho montanhês tem dentes, mas não tem boca
tem cabeça e não tem pés
16-Adivinhe: Sou coisa muito simples, mas de muito sentimento, sou prenda preferida no dia de
casamento
17-Adivinhe: Uma casa com doze meninas, cada uma com quatro quartos todas elas usam meias e
nenhuma tem sapatos.
18-Adivinhe: Não tem olhos, mas pisca, não tem boca, mas comanda.
19--Adivinhe: Todo o mundo precisa, todo o mundo pede, todo o mundo dá, mas ninguém o segue.
20- -Adivinhe: O que é que é que enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado
pelas costas, entra e sai sem ter portão?
21--Adivinhe: O que é que é que cai em pé e corre deitado?
22- -Adivinhe: Tenho camisa e casaco sem remendo / nem buraco estoiro como um foguete / se
alguém no lume me mete

23--Adivinhe: Qual é a coisa qual é ela que tem três capas de inverno a segunda é lustrosa a terceira
é amargosa
24- Em que região temos as seguintes especialidades gastronómicas: Carne de vinho e alhos ; bolo
do caco.
25- Em que localidade portuguesa se comemora a Festa dos Caretos?
26- Complete o seguinte provérbio: Zangam-se as comadres /
27--Adivinhe: Qual é a coisa qual é ela que é redonda como o sol tem mais raios do que uma
trovoada e anda sempre aos pares?
28- Diga a localidade do Carnaval mais português de Portugal.
29- Qual é o Carnaval mais antigo de Portugal?
30-O que é que os alunos das escolas da Mealhada e em Sernadelo ofereciam aos seus professores
na manhã de Domingo Gordo?
31- Indique uma das maiores tradições religiosas do Natal que decorrem entre os dias 16 e 24 de
dezembro nas Ilhas da Madeira e Porto Santo.
32- Na época natalícia os madeirenses e portosantenses fazem os presépios, também conhecidos
como :
33- Em que freguesia da Ilha da Madeira se celebra a festa do Vinho da Madeira com a vindima ao
vivo ?
34- Qual é a festa que começa no dia 14 de agosto e que data dos primórdios da colonização da ilha
da Madeira, e é, sem dúvida, o maior e mais concorrido arraial cristão da Madeira?
35- Indique a origem dos Romeiros de São Miguel, que outrora se designavam por Visita às casinhas
de Nossa Senhora.
36- Qual é uma das maiores festividades açorianas que se realiza ao longo de oito semanas e que
tem lugar entre o Domingo de Páscoa e o Domingo da Trindade?
37-Qual é a atividade de origem remota que todos os anos se repete nas salinas do sotavento litoral?
38- Qual é o peixe que é uma especialidade em Tavira e Vila Real de Santo António, quer seja em bife,
acompanhado com amêndoas ou em estupeta?
39- Diga em que distrito “O Bragal” – tecido de puro linho, nasce de um ciclo trabalhoso, a que ainda
é possível assistir?
40- Complete o provérbio: Mais vale um pássaro na mão/
41- Complete o provérbio : Quem nasce torto/
42- Qual é a festa que se celebra, no dia 13 de junho, de norte a sul do país e nas ilhas?

43- Qual é a festa que se celebra no dia 24 de junho?
44- Qual é a festa que se celebra no dia 29 de junho?
45- Qual é a festa que se celebra no dia 11 de novembro?
46- -Adivinhe: O que é que é que me diga se for capaz. Quem é aquele que num instante se quebra
se alguém diz o nome dele?
47- -Adivinhe: O que é que é que quem faz não usa, quem usa não vê, por mais bonito que seja ,
ninguém o deseja?
48- -Adivinhe: O que é que é que está sempre na sua frente e não se vê?
49- Adivinhe: Tem casa bem guardada / ninguém lhe pode mexer / sozinha ou acompanhada / em
novembro nos vem ver
50- -Adivinhe: O que é que é do tamanho de uma bolota e enche a casa até à porta?
51--Adivinhe: O que é que é que pode ser de ferro, de gelo, de chocolate e de água ao mesmo tempo?
52--Adivinhe: O que é que é, éramos dois irmãos unidos, /os dois de uma cor, / nunca fiquei sem
missa, / mas meu irmão já ficou.
Para festas e banquetes a mim convidarão
para festas de cozinha convidarão meu irmão.
53--Adivinhe: Qual é o céu que não possui estrelas?
54--Adivinhe: Qual é a coisa qual é ela que é vermelha, avermelhada que caminha bem no mato, mas
não caminha na estrada?
55--Adivinhe: quem é que morre sempre em pé?
56--Adivinhe: O que é que é que tem cinco dedos, mas não tem unhas?
57--Adivinhe: O que é que é que nunca volta, embora nunca tenha ido?
58--Adivinhe: O que é que é que fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima?
59- complete os provérbios: A bom entendedor/
60- A cavalo dado/
61- Com o tempo/
62- Antes só/

PINTURA
1-Em que ano faleceu o pintor de Arte Contemporânea, Abel Cardoso?
2-Em que ano nasceu o retratista português Albano Neves e Souza?
3- Em que ano o pintor José Guimarães recebeu o prémio de Artes Plásticas da AICA, em Lisboa?
4-Como é que se chama a artista que fez a obra “ Néctar” que está na entrada do museu Coleção
Berardo?
5- Indique quem pintou “cidades invisíveis”.
6- Quem pintou o retrato “ Bailarina” em 1953?
7- Quantos anos tinha a pintora portuguesa Ofélia Marques quando morreu?
8- Em que ano nasceu a pintora portuguesa, Maria Paula Figueiroa Rego, mais conhecida por Paula
Rego?
9- Como se chama o pintor do quadro impressionista “Primavera no meu jardim?”
10- Quem foi um dos maiores pintores naturalistas e realistas português do século XX ?
11- Quem foi a primeira mulher a receber o Grand Prix National des Arts em 1966?
12- Quem é a artista plástica portuguesa que participou na exposição anual de Arte Contemporânea
no Palácio de Versalhes em 2012?
13- Como se chama a pintora portuguesa que em 2011 recebeu o Doutoramento Honoris Causa da
Universidade de Lisboa?
14- “Retrato de Fernando Pessoa” é o título de duas pinturas de um pintor português. De quem se
trata?
15- Ilda Reis foi uma artista plástica portuguesa que, durante três décadas de produção criativa, se
dedicou exclusivamente à gravura. Foi casada, de 1944 a 1970, com um grande escritor português.
Quem foi ele?
16- Em que ano morreu Ilda Reis, artista plástica portuguesa?
17- Diga o nome da mostra que esteve patente no Centro Comercial Belle Etoile de 19 a 23 de abril
de 2016.
18-Em 2014, o Centro Cultural Português teve patente uma exposição de fotografia intitulada
Portugal onde a terra e o mar acabam, a fantasia começa ou Portugal onde a terra e o mar terminam?
19-A conferência “A importância dos detalhes na pintura” teve lugar no dia 23 de abril de 2014, no
Centro Cultural Português. Indique quem foi a sua conferencista.
20-Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, o Centro Cultural Português teve patente uma
exposição de pintura: “ Mulher… A pureza do ser.” De quem são essas pinturas.

21-ARTANGOLA 90’s” foi uma exposição que pretendeu ser uma amostragem das artes plásticas
durante a última década do século XX e esteve patente no Centro Cultural Português por ocasião do
39 º aniversário da independência de que pais?

PATRIMÓNIO POLÍTICO E CULTURAL PORTUGUÊS
1) Para além da Região Autónoma dos Açores, as “Festas do Espírito Santo” são realizadas também
em Portugal? Sim ou não?
2) Em Portugal, em que ano foi ratificada a Convenção para a salvaguarda do Património Cultural
Imaterial da Humanidade?
3)

Qual a organização responsável pela salvaguarda do Património Cultural Imaterial (PCI)?

4) Qual foi a primeira manifestação candidata pelo Estado Português à lista representativa do PCI
da Humanidade?
5) Quem foi o candidato presidencial que disse: “ deem-me um tiro na cabeça porque sem um tiro
na cabeça eu vou para Belém!”
7) Que líder partidário afirmou em campanha: ”sou o mais africano dos candidatos”?
8) Que ministro insistiu em ser tratado pelo primeiro nome em vez do protocolar Sr. Ministro?
9) Que medida de contenção de custos foi tomada pelo Governo de Passos Coelho nas deslocações
dos seus membros de governo?
10) Qual a promessa eleitoral de Passos Coelho que não foi quebrada?
11) Em que ano foi publicado “ A Cidade e as Serras" romance de Eça de Queirós?
12) Quem compôs a Sinfonia “ À Pátria”?
13) Quem escreveu o “Requiem à memoria de Camões”?
14) Padre jesuíta, morreu na Baía (Brasil) com 89 anos. É autor do célebre “Sermão de Santo António
aos Peixes”. De quem se trata?
15) Médico e escritor, deixou-nos obras como “A Morgadinha dos Canaviais” e “As pupilas do Senhor
Reitor”. O seu pseudónimo é:
16) Escritas por uma freira no século XVII, as “Cartas Portuguesas” são um dos exemplos mais
ardentes do amor desesperado. Quem as escreveu ?
17) Cantora lírica, grande figura da história da música em Portugal, nasceu em Setúbal em 1753. De
quem se trata?
18) Mulher de letras e rara erudição, foi uma figura marcante da cultura portuguesa do século XVIII e
dos princípios do século XIX. De quem se trata?
19) Escritor oitocentista, é autor do popular romance “Amor de Perdição”. De quem se trata?
20) Filóloga de origem alemã, deu grandes contributos ao estudo da cultura e da língua portuguesa.
De quem falamos?

21) Pioneiro da aviação em Portugal, realizou com Sacadura Cabral a primeira travessia aérea do
Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro. De quem se trata?
22) Médico e investigador, o seu contributo para a ciência valeu-lhe a distinção com o Prémio Nobel
da Medicina em 1949. De quem se trata?
23) A antiga cidade de Egitânia é hoje que povoação em Portugal?
24) A Exposição do Mundo Português, manifestação de 1940, do regime do Estado Novo, onde foi
instalada?
25) Um dos mais conhecidos sonetos da literatura portuguesa começa: Amor é fogo que arde sem se
ver. Indique o seu autor.
26) Quem foi o mais famoso pianista português da primeira metade do século XX, compositor,
pedagogo e reformador do Conservatório de Lisboa?
27) Em 711, a Península Ibérica é invadida por quem?
28) Qual foi o país europeu a lançar, em 1890, o ultimato a Portugal?
29) Poesia e Artes Plásticas andaram muitas vezes ligadas e alguns poetas também se evidenciaram
como pintores e escultores. David Mourão Ferreira foi pintor?
30) Em que reinado se instalou em Portugal o Tribunal do Santo Ofício (Inquisição)?
31) A queda da ditadura do Estado Novo levou Portugal a que regime politico e social?
32) Quem é o autor da Torres dos Clérigos?
33) José António Carlos de Seixas foi o mais eminente compositor de tecla português. Em que
instrumento se destacou?
34) Foi um dos fundadores da renascença portuguesa, em 1991. Como poeta, o seu nome encontrase ligado na literatura portuguesa ao “Saudosismo”. Falamos de quem?
35) Nasceu em 1883. Fundou e dirigiu a revista “Pela Grei” e foi diretor da revista “Seara Nova”. De
quem se trata?
36) Vítima de perseguição politica durante a ditadura salazarista, esta jornalista e mulher de cultura,
viu-se obrigada ao exílio em Paris no início dos anos sessenta. De quem se trata?
37) Pintor português e figura de referência na história da arte moderna em Portugal, nasceu em 1887,
próximo de Amarante. De quem se trata?
38) Figura marcante do teatro português do século XX, dirigiu com o marido a sua própria companhia
no Teatro Nacional D. Maria II durante cinco décadas. Falamos de quem?
39) Capitão de cavalaria, comandou a coluna militar que marchou sobre Lisboa na madrugada do dia
25 de abril de 1974, iniciando o movimento militar que abria as portas à democracia em Portugal.
Trata-se de quem?

40) Militar e político, foi o primeiro Presidente da República a seguir ao 25 de abril de 1974. Falamos
de quem?
41) A sua figura personificou o fado como nenhuma outra, e a sua voz única levou a alma portuguesa
pelo mundo inteiro. De quem se trata?
42) Celebrizou-se como cineasta, com filmes como As Pupilas do Senhor Reitor, A Severa, Camões e
Ala Arriba. De quem se trata?
43) Do teatro declamado ao teatro ligeiro, do cinema à televisão, a sua vida foi de uma completa
dedicação à arte de representar. De quem falamos?
44) Importante figura da segunda metade do século XX, natural da ilha de S. Miguel, notabilizou-se
como escritora e como política. De quem se trata?
45) É o autor da famosa novela “Menina e Moça”, também conhecida por “Saudades”. De quem se
trata?
46) Como se define êxodo rural?
47) Durante o século XIX a população portuguesa aumentou ou diminuiu?
48) Qual era o destino principal dos emigrantes portugueses no século XIX?
49) Qual o nome da obra que ganhou o prémio SPA autores 2013, como melhor livro de literatura
Infanto-Juvenil?

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
1 – Quem foi o primeiro rei de Portugal?
2 – Qual a capital de Portugal?
3 – Que rio passa em Lisboa?
4 – Qual a região ao sul de Portugal com mais praias?
5 – Em Portugal, quem é o máximo representante da nação?
6 – Em que século estamos?
7 – Portugal pertence a que continente?
8 – Como ficou conhecida a revolução de 25 de abril de 1974?
9– Em que ano ocorreu a transferência de poderes em Macau para a China?
10 – Em que século Portugal se tornou um país independente?
11 – Em que ano Portugal entrou para a CEE?
12 – Quem foi o Presidente da República Portuguesa entre 1996 e 2006?
13 – Segundo a lenda, que rei português, desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir, voltará um dia,
numa manhã de nevoeiro?
14 – Como ficou conhecido o Ministro de D. José I, Sebastião José de Carvalho e Melo ?
15 – Indique a “cidade – Berço” de Portugal.
16 –Em que ano foi implantada a República em Portugal?
17 – Que parte da cidade de Lisboa foi reconstruída depois do terramoto de 1755 segundo os planos
do Marquês de Pombal?
18– Em que ano se deu em Lisboa um terrível terramoto, provocando a destruição de grande parte
da capital?
19– Como se auto – intitulou o regime político derrubado a 25 de abril de 1974?
20 – Qual foi o tema da Expo 98?
21– Que navegador descobriu, em 1498, o caminho marítimo para a índia?
22– Em 1385 o Mestre de Avis é eleito Rei de Portugal com o nome de ...?
23 – Qual o Rei que foi assassinado no Terreiro do Paço em 1908?
24 – Que importante acontecimento teve lugar no dia 5 de outubro de 1910?
25 – Quem foi primeiro Presidente da República Portuguesa?

26 – Quem governava Portugal durante a 2ª Guerra Mundial?
27– Quem foi o primeiro Presidente da República eleito ao abrigo da Constituição Portuguesa de
1976?
28 – Qual a serra mais alta de Portugal continental?
29 – Onde nasce o rio Tejo?
30 – Qual é a região de Portugal que tem a maior densidade populacional ?
31 – Que rio passa na cidade de Coimbra?
32– A cidade do Funchal fica na costa norte ou sul da Ilha da Madeira?
33 – Braga e Bragança são duas capitais de distrito do norte de Portugal. Qual delas faz parte de Trásos-Montes e Alto Douro?
34– Onde desagua o Rio Lima?
35 – O Cabo Carvoeiro fica perto de que cidade?
36– Em que serra nasce o rio Zêzere?
37 – A que distrito pertence a cidade do Alvito ?
38 – Qual é o maior rio português?
39 – A cidade de Castelo Branco faz parte do Alto – Alentejo? Sim ou não?
40 – Qual é o rio que banha a cidade de Setúbal?
41 – A Gafanha da Nazaré é uma praia situada perto de que cidade?
42 – A que distrito pertence a cidade de Lamego?
43 – O santuário do Sameiro fica nos arredores de que cidade?
44– Para além do Português, que outra língua tem o estatuto de língua oficial em Portugal desde
1999?
45 – No Nordeste Transmontano, qual o tipo de objeto mais associado às “Festas dos Rapazes”, de
tal modo que lhe dão um caráter único em Portugal?
46– Qual a manifestação que se enquadra no domínio das “Práticas sociais, rituais e eventos festivos”
na época natalícia?
47– O que é um madeiro ou lenho?

DESPORTO
1. Em que competição Portugal ganhou uma Medalha de Prata na canoagem?
2.Em que ano Portugal perdeu um jogo de qualificação para o mundial de futebol contra o
Luxemburgo por 4 bolas a 2?
3. Quem ganhou a Medalha de Prata na maratona dos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles?
4. Quem é a judoca portuguesa mais titulada?
5.Que desporto pratica Vanessa de Sousa Fernandes?
6. Como se chama a maratonista portuguesa que ganhou a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de
1988?
7. Em que ano Nelson Évora ganhou a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos?
8. Quantas Bolas de Ouro ganhou o Eusébio?
9.Que clube ganhou a taça da liga no ano passado?
10. Quantas vezes Carlos Lopes foi aos Jogos Olímpicos?
11.Qual foi o primeiro clube português em que jogou o holandês Jimmy Hasselbank?
12.Quem foram os guarda-redes portugueses na fase final do Mundial de 2002?
13.Qual a jogadora portuguesa que mais se destacou na WNBA de basquetebol?
14.Como se chama o estádio do Benfica?
15.Qual é o clube português de futebol que detém o maior número de títulos nacionais?
16.Como se chama o presidente do Sport Lisboa e Benfica?
17.Como se chama o treinador do SLB?
18.Quem venceu o campeonato português de futebol em 2016?
19.Em que ano foi fundado o SLB?
20.Quais são as cores do Benfica?
21.Que grupo vai Portugal disputar no Euro 2016?
22. Para além de Portugal, que outros países vão disputar o Grupo F no Euro 2016?
23.Em que país vai decorrer o Euro 2016?
24.Em que dia começou o Euro 2016?
25.Quem é o autor do hino da seleção nacional no Euro 2016: "Tudo o que te dou-Somos Portugal"?

MODA
1.Em que ano nasceu a estilista de moda Fátima Lopes?
2.Em que cidade abriu Fátima Lopes a sua primeira loja internacional?
3. Que idade tem o designer Miguel Vieira?
4. Onde nasceu o designer Hugo Veiga?
5. Qual é o nome completo do designer Hugo Veiga?
6.Em que data, na abertura da 3° loja, o Luxemburgo teve a honra de receber a estilista de moda Ana
Sousa?
7.Em que anos o estilista de moda Miguel Veloso recebeu um Globo de Ouro?
8.Qual o nome do estilista de moda que em 1993 ganhou o concurso para criação das fardas dos
funcionários dos museus portugueses?
9.Que estilista foi convidada em 2002 pela Mattel para criar uma boneca Barbie?
10.Em que ano começou a carreira de Dino dos Santos?
11.Qual foi a primeira paixão de Dino dos Santos?
12.Em que ano Dino dos Santos participou nas Conferências do Mediterrâneo?
13.Em que ano nasceu Dino dos Santos?
14.Que fonte Dino dos Santos publicou em 2005?
15.Que estilista portuguesa despertou a atenção do mundo no ano 2000 ao desfilar um biquíni
coberto de diamantes no valor de 1000 000 de dólares numa passerela em Paris?
16.Que tendências tenta José António Tenente misturar?
17.O que tornou conhecido o duo Storytailors?
18.Qual é a tendência da cor primavera/verão 2013?
19.Qual é o principal evento de moda em Portugal?
20.A que atividade se dedicou Ana Salazar?
21.Em que ano se deu a primeira edição do evento ModaLisboa?
22.Em que década se desenvolveu o design de moda nacional?
23.Em que cidade decorreu o 1° desfile internacional de Fátima Lopes?
24.Qual era o valor do biquíni que Fátima Lopes desfilou em Paris no ano 2000?
25.Em que ano José António Tenente foi convidado a participar no Young European Design Show?

26.Quem organiza o Portugal Fashion?
27.Como se chama a presidente da Associação ModaLisboa?

MÚSICA
1.Quem compôs a música “Grândola Vila Morena”?
2.A que estilo de música pertence o grupo Deolinda?
3.Quem é o vocalista da banda Xutos e Pontapés?
4. Em que ano nasceu a fadista Marisa?
5.Que festival da canção venceu Pedro Madeira?
6.Quem representou Portugal no festival eurovisão de 1980?
7.Quem fundou a Escola de Jazz do Porto?
8.Quem canta “Conquistador”?
9.A que categoria o fado foi elevado em 2011 pela Unesco?
10.Como se chama o novo álbum de Rui Veloso?
11.Como se chama a 1° música de David Carreira?
12.A quem pertence a canção “Preciso de ti”?
13.Que atriz participa no videoclip “Porque ainda te amo”, de Mickael Carreira?
14.Qual é o instrumento preferido de Quim Barreiros?
15.Em que ano nasceu o cantor José Malhoa?
16.Qual o nome do disco de Emanuel que saíu em 2011?
17.Qual o nome da nossa fadista mais popular?
18.Em que ano faleceu Amália Rodrigues?
19.Quem canta “ Sonhos de Menino “?
20.Qual foi a música de sucesso dos Boss AC?
21.Quem canta “A cabana junto à praia?”
22.Quem canta “Coisinha Sexy”?
23.Quem canta”Esta Noite”?
24.Quem canta “O homem dos sete instrumentos”?
25.Onde nasceu Mariza?
26.Qual foi o primeiro álbum de Rui Veloso?

27.Qual foi o último álbum que José Cid lançou?
28.Quem canta “Não há estrelas no céu”?
29.Em que ano foi editada a canção “Saudade de ti”, de Tony carreira?
30.Quantos Globos de Ouro ganhou Pedro Abrunhosa?
31.Quem compôs a canção “Castelos na Areia”, dos Santamaria?
32.Quantos discos de ouro obteve Mickael Carreira?
33.Quem canta “Homem do Leme”?
34.Em que ano se formou a banda GNR?
35.Que canção cantou António Calvário no festival eurovisão de 1964?
36.Como se chama o 1° disco lançado por Tony Carreira em 1991?
37.Quantos discos lançou FF?
38.Em que teatro podemos assistir a uma ópera em Lisboa?
39.Qual o tipo musical a que se dedicou Bernardo Sassetti?
40.Quem canta “Leva-me aos fados”?
41.Que cantor interpretava “Grândola Vila Morena”?
42. Em que década do século passado apareceu “Chico Fininho”?

CINEMA
1. Quem realizou o filme “A Teia de Gelo”?
2. Em que data estreou o filme “Paixão”?
3. Quem interpreta Luísa no filme “Noite de Paz”?
4. Que personagem interpreta Stefano Accorsi no filme “Capitães de Abril”?
5.A que género cinematográfico pertence o filme“ O estranho caso de Angélica”?
6. Qual o nome do 1° filme português em 1896?
7. Quem é Manoel Cândido Pinto de Oliveira?
8. Quem foi a primeira mulher a realizar um filme em Portugal?
9.Qual foi o primeiro filme português a ser premiado com a Palma de Ouro em Cannes?
10.Quem é Ricardo Pereira?
11.Qual é o cineasta português mais velho do mundo em atividade?
12.Em que cidade se iniciou o cinema português?
13.Que idade tem o cineasta Manoel de Oliveira?
14.Como se chama o primeiro filme de um cineasta português em Hollyhood?
15.Quem realizou o filme “Capitães de Abril”?
16.Que assunto é abordado no filme “Operação Outono”?
17.Que época da História de Portugal é ilustrada no filme “As Linhas de Wellington”, de Valéria
Sarmiento?
18.Em que ano nasceu Manoel de Oliveira?
19.Quem realizou o filme “Aniki-Bobó”?
20.Que atores protagonizaram “Kilas, o mau da fita” em 1980?
21.Quem foram os protagonistas do filme “A bela e o Paparazzo”?
22.Quem realizou “Crónica dos bons malandros”?
23.Quem realizou “Entre Margens”?
24.Que atores protagonizaram o filme “Pai Tirano”, de António Lopes Ribeiro?
25.Quem realizou o filme “O pátio das cantigas?”
26. Como se chama o festival de cinema que decorre na cidade do Porto? Fantasporto

27. Quando decorreu a 1ª edição do Fantasporto?
28. Em que ano foi realizado o filme "A Canção de Lisboa?"
29. Qual foi o primeiro filme sonoro falado em português?
30. Como se chamava a vedeta masculina que se destacou no filme " A Canção de Lisboa"?
31.Em que data se iniciou a última Quinzena do Cinema Português no Luxemburgo?
32.Que filme inaugurou a Quinzena do Cinema Português no Luxemburgo em 2015?
33.Quem realizou os Maias?

