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Tarefas: 

- Responder a questões a partir da informação da capa de um CD; 

- Completar a letra de uma música de Rui Veloso com os verbos no pretérito perfeito simples e 

pretérito imperfeito; 

- Responder a questões a partir da audição de um diálogo; 

- Completar diálogos utilizando expressões correntes; 

- Escrever pequenos diálogos utilizando expressões correntes; 

- Escrever um texto sobre a banda portuguesa Madredeus. 

Conteúdos línguísticos: 

- Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito 

- Expressões correntes 

 

Comprei um álbum novo 
 

 
 

Nesta sequência vamos conhecer grupos e artistas portugueses que marcam ou marcaram o 

panorama musical português. 

1. Vamos começar por conhecer Rui Veloso. Ele é considerado o “pai do rock português”. Um 

dos álbuns de Rui Veloso que fizeram mais sucesso foi Mingos & Os Samurais. Leia as 

informações sobre este álbum: 
 

Mingos & Os Samurais 
Álbum de estúdio de Rui Veloso 
Mingos & Os Samurais é o quinto álbum de estúdio 
dos exemplos de maior sucesso comercial da músic 

 

Lançamento: 1990 
Artista: Rui Veloso 
Género: Rock 
Formato: CD / LP 
Editora: EMI 

 

Músicas: 
Disco 1 

 
1. Irmãos de Sangue 
2. O que eu quero ser quando for grande 
3. No dia da Comunhão Solene 
4. O prometido é devido 
5. Não há estrelas no céu 
6. Twist é Sedução I 
7. Conceição 
8. No extremo do Salão 
9. Mago Do Bilhar 
10. Sámapatti 
11. Tuna Recreativa 
12. A gente vai na digressão 

 
 
do cantor Rui Veloso, lançado em 1990. Atualmente, ainda é um 
a portuguesa com mais de 200.000 vendas. 

 
 
 
 
 
 
 

Disco 2 

 
1. Fio De Beque 
2. Morena de Azul 
3. Psicadélico Desesperado 
4. Zira 
5. Baile da Paróquia 
6. A Paixão (Segundo Nicolau da Viola) 
7. Twist é Sedução II 
8. No dia em que o Meno Rock morreu 
9. Um Trolha d'Areosa 
10. Embalagem de Damas 

https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=855&q=mingos%2B%26%2Bos%2Bsamurais%2Blan%C3%A7amento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rDIuMTIyKKrUkslOttLPLS3OTNZPzEkqzbUqSs1JTSxOVUhJLEkFAPqjSbMuAAAA&sa=X&ved=0CG8Q6BMoADAOahUKEwia956z3ofJAhXDsJQKHR7fDzI
https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=855&q=mingos%2B%26%2Bos%2Bsamurais%2Bartista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rDIuMTIyKKrUEstOttLPLS3OTNZPzEkqzbVKLCrJLC4BADYGH5coAAAA&sa=X&ved=0CHIQ6BMoADAPahUKEwia956z3ofJAhXDsJQKHR7fDzI
https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=855&q=rui%2Bveloso&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rDIuMTIyKKpU4tLP1TcwzDNOiq_UEstOttLPLS3OTNZPzEkqzbVKLCrJLC4BAK6ulQg0AAAA&sa=X&ved=0CHMQmxMoATAPahUKEwia956z3ofJAhXDsJQKHR7fDzI
https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=855&q=mingos%2B%26%2Bos%2Bsamurais%2Bgravadora&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rDIuMTIyKKrUEs1OttLPLS3OTNZPzEkqzbXKSUxKzQEA4sLneCcAAAA&sa=X&ved=0CHYQ6BMoADAQahUKEwia956z3ofJAhXDsJQKHR7fDzI
https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=855&q=mingos%2B%26%2Bos%2Bsamurais%2Bparlophone%2Bportugal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rDIuMTIyKKpU4gXxDJPKDI0yzHOqtESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtchKTUnMACNMtVDYAAAA&sa=X&ved=0CHcQmxMoATAQahUKEwia956z3ofJAhXDsJQKHR7fDzI
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Um restaurante com música ao vivo 
Um salão de baile 

Um bar 

Uma discoteca 
Uma sala de concertos 

 

 

 

 

 

 

 

Uma bateria 
Uma guitarra 

Um baixo 

Um piano 

Um violino 

Dois microfones 
Um orgão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Assinale Verdadeiro ou Falso, de acordo com a informação que leu em relação ao álbum 

de Rui Veloso: 

V F 

a. Este álbum chama-se Mingos & Os Samurais.  

b. Mingos & Os Samurais é o 5º álbum de Rui Veloso.  

c. Este álbum não teve muito sucesso.  

d. Mingos & Os Samurais é um álbum de música rock.  

e. Mingos & Os Samurais foi posto à venda em mil, novecentos e oitenta.  

f. Mingos & Os Samurais apenas pode ser comprado em CD.  

g. Este álbum é composto por dois CD, cada um com 10 músicas.  

h. A canção que ouviram anteriormente está no segundo CD e é a faixa seis.  

 
1.2. Na sua opinião, qual é o local retratado na capa do álbum? Porquê? 

 

 

 
1.3. Que instrumentos vê na capa do álbum? 
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tinha / percebi / foi / aprendi / eras / fizeste / ficaste / queria (2x) / havia (4x) / empenhei (3x) / 

era (4x) / gostavas (3x) / sonhava / passei / se moveu / gastei 

 

1.4. Faça a correspondência entre a palavra e a definição. 
 

a. pessoa que toca bateria  1. violinista 

b. pessoa que toca guitarra 2. pianista 

c. pessoa que toca baixo 3. baixista 

d. pessoa que toca piano 4. guitarrista 

e. pessoa que toca violino 5. baterista 

 
 
 

1.5. A canção A Paixão faz parte do álbum Mingos & Os Samurais e foi um dos maiores 
sucessos da carreira de Rui Veloso. Complete-a com a letra com a ajuda das palavras da caixa 
(os verbos estão no pretérito perfeito simples ou no pretérito do imperfeito). Ouça depois a 
canção para confirmar as suas respostas. Pode ouvir a canção em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pB9gsLUF7HU 

 

 

Tu  aquela que eu mais    
Para me dar algum conforto e companhia 
   só contigo que eu  andar 
Pra todo o lado e até quem sabe talvez casar 

 

Ai o que eu  só por te amar 
A saliva que eu  para te mudar 
Mas esse teu mundo  mais forte do que eu 
E nem com a força da música ele     

 

Mesmo sabendo que não    
   o meu anel de rubi 
Pra te levar ao concerto que  no Rivoli 

 

E  só a ti, que eu mais    
Ao meu lado no concerto nesse dia 
Juntos no escuro de mão dada a ouvir 
Aquela música maluca sempre a subir 
Mas tu não  nem meia hora 
Não  um esforço pra gostar e foste embora 

https://www.youtube.com/watch?v=pB9gsLUF7HU
https://www.youtube.com/watch?v=pB9gsLUF7HU
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Contigo  uma grande lição 
Não se ama alguém que não ouve a mesma canção 

 

Mesmo sabendo que não _   
   o meu anel de rubi 
Pra te levar ao concerto que  no Rivoli 

 

   nesse dia que                                           
Nada mais por nós   a fazer 
A minha paixão por ti,   um lume 
Que não  mais lenha por onde arder 

 

Mesmo sabendo que não    
  o meu anel de rubi 
Pra te levar ao concerto que  no Rivoli. 

 
 
 

2. Os Madredeus foram um dos grupos portugueses que maior reconhecimento e sucesso 

alcançaram, não só em Portugal mas também no estrangeiro. Vamos conhecê-los um pouco 

melhor através dos exercícios seguintes: 
 

 
Falsas: 

2.1. Ouça o seguinte diálogo e diga se as seguintes afirmações são Verdadeiras ou 
 
 

a. Os Madredeus são um grupo de teatro: 
 

Verdadeiro   Falso    
 

b. Os bilhetes para o espetáculo dos Madredeus devem ser baratos: 
 

Verdadeiro   Falso    
 

c. O Ricardo e o Paulo gostam muitos dos Madredeus: 
 

Verdadeiro   Falso    
 

d. Em Lisboa, o Ricardo não consegue estudar muito: 
 

Verdadeiro   Falso    
 

e. O Paulo decide convidar o Rui, porque não quer ir ao concerto sozinho: 
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Verdadeiro   Falso    
 

f. O Rui não tem muito dinheiro: 
 

Verdadeiro   Falso    
 

g. O Rui não gosta muito dos Madredeus: 
 

Verdadeiro   Falso    
 
 
 

3. Ouça novamente o diálogo e complete a seguinte frase: 
 

Paulo:   ! Mas acho que tens razão. Aqui em Lisboa não 
consegues estudar. Há sempre muitas coisas por fazer 

 
 

3.1. A expressão que acabou de escrever é uma das muitas expressões correntes que se 
utilizam em Português. Para isso, ouça os diálogos e escolha a expressão adequada: 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 
 

d) 

 

e) 

 
 

f) 
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g) 

 
 

h) 

 
 
 

3.2. Escolha duas das expressões que ouviu anteriormente e crie uma situação diferente para 
cada uma delas: 

 

a) b) 

 
 

4. Escreva um texto sobre os Madredeus. Estes são os tópicos que deve seguir: 
 

- Número de elementos, 

- Género de música 

- Data de fundação do grupo; 

- Nome do primeiro álbum; 

- Concertos (referir quatro países em que atuaram e o respetivo ano). 
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- Diser o que sente quando ouve a música dos Madredeus (ouvir por exemplo os temas 

“Ao longe o mar” e “Alfama”). 
 

 
O seu texto deve ter entre 110 e 130 palavras. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


