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Entrevista a José Rodrigues dos Santos 

 

Vai assistir a uma entrevista a José Rodrigues dos Santos e responder às 

questões: 

1. Completar com as palavras em falta: 
 

a) José Rodrigues dos Santos é um dos ____________ mais conhecidos da televisão 

portuguesa. 

 

b) Ele é o escritor que mais _____________ vende em Portugal. 

 

2. Estes números são referidos pelo jornalista. A que se referem esses 

números? 

 

a) 1 000 000 ____________________________________________________________ 

b) 17               ____________________________________________________________ 

 

3. Vai agora ordenar a primeira pergunta que o entrevistador faz a José 

Rodrigues dos Santos: 

 

que / Como/ é /  se / escrever / consegue / jornalismo / bem / para / bem-sucedido / e / 

ser / termos / em / também / literários? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Qual foi a resposta de José Rodrigues dos Santos à pergunta que o 

jornalista fez? Só precisa de completar a frase: 

 

O que eu fiz _____________________________________________________ em sítios 

___________________ para ter ________________________. 
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5. José Rodrigues dos Santos veio depois para Macau. Ouvir essa parte e 

responder às perguntas: 

 

a) Quando é que ele saiu de Macau? 

__________________________________________________________ 

b) Em Macau, em que escola é que ele estudou? 

__________________________________________________________ 

c) O que é que ele fez na Rádio Macau? 

__________________________________________________________ 

d) Depois da Rádio Macau ele vai para outro órgão de comunicação social. 

Qual? 

__________________________________________________________ 
 

6. Ler os tópicos da vida de José Rodrigues dos Santos retirados da 

Wikipédia: 

 

• Data de nascimento: 1 de abril de 1964 

• Natural da província de Sofala, Cidade da Beira, na antiga colónia 

portuguesa de Moçambique. 

• Divórcio dos pais: ida para Portugal  

• Difícil adaptação do pai a Portugal: vinda para Macau 

• Começo da carreira de jornalista aos 17 anos na Rádio Macau 

• 1983: acaba Licenciatura em Comunicação Social na Universidade Nova 

de Lisboa 

•  Estágio de três meses na BBC 

• Convite para trabalhar na BBC World Service – fica 3 anos 

• Ingresso na RTP em 1991 

• Apresentador do Telejornal desde 1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
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6.1. Escrever o texto para a Wikipedia, a partir dos tópicos: 

 

 

 

 

 

7. Vai consultar a página da Wikipedia de José Rodrigues dos Santos e, na 

parte sobre o Romancista, deve encontrar a informação que permite 

completar o seguinte quadro: 

 

• Número de livros 
publicados (até 2012): 
 

 
__________________________________ 

• Título do primeiro  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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romance: 
 

__________________________________ 

• Obra que lançou nos 
Estados Unidos da 
América em 2005: 
 

 
 
__________________________________ 

• Obra de José Rodrigues 
dos Santos que vai ser 
adaptada ao cinema: 

 
 
__________________________________ 

  

  

8. Estes são alguns dos romances de José Rodrigues dos Santos. No entanto, 

as obras estão sem o título. Vai fazer uma pesquisa na Internet (por 

exemplo na página oficial do escritor, em 

http://joserodriguesdossantos.com), e escrever o título no respetivo 

espaço: 

 

 

 


