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Ingen hjelpemidler tillatt. 

Besvarelsen skrives på eget ark. 

 

A. Tekstforståelse/ skriftlig produksjon 

 

1. Les teksten og løs oppgavene i 1 og 2.  

 

Deolinda lançam CD/DVD com documentário 

Os Deolinda são um  grupo de música popular portuguesa, inspirado pelo fado. O grupo  lança  

no dia 21 um CD/DVD que regista o concerto no Coliseu de Lisboa em Janeiro, e que incluirá 

um documentário de Gonçalo Tocha. 

"A ideia do documentário foi mostrar às pessoas a preparação de um concerto, como é que é um 

dia de concerto, mostrar os bastidores, o que se passa antes de se subir a um palco", explicou 

José Pedro Leitão. 

O músico disse que o documentário "resultou de um convite que os Deolinda fizeram ao 

Gonçalo, para ele dar a sua visão do concerto no Coliseu". 

Gonçalo é um companheiro dos Lupanar, a antiga banda de José Pedro Leitão, e filmou o 

primeiro concerto dos Deolinda, em junho de 2006, no Cefalópode, em Lisboa, que era um bar. 

"Nessa altura éramos só nós e os nossos amigos", recordou José Pedro Leitão. 

Desde então os Deolinda têm evoluido muito em termos artísticos e musicais, e ultimamente têm 

dado concertos mais arrojados.  

(http://musica.sapo.pt/noticias/deolinda-lancam-hoje-edicao-conjunta-cddvd-com-documentario) 
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(http://blitz.aeiou.pt/ainda-os-deolinda-depois-da-geracao-rasca-a-geracao-parva=f70478) 
 

 

1. Svar på disse spørsmålene på portugisisk. 
a. O que é que os Deolinda vão lançar? 

b. De que trata o documentário? 

c. Como surgiu a ideia de fazer o documentário? 

d. Quando e onde foi filmado o primeiro concerto dos Deolinda? 

e. Os Deolinda têm estagnado e os concertos deles têm sido chatos nos últimos tempos?  

 

2.  Beskriv bilde 1. 

 

 

B. Grammatikk 

 

1. Sett inn riktig form av verbet ser eller verbet estar. 

a. A música dos Deolinda ____ giríssima, mas ___altíssima! 

b. Os concertos deles ____ muito populares e ____ sempre cheios de gente.  

c. O concerto ____ no Coliseu. O Coliseu ____ um espaço para concertos muito 

interessante. 

d. Os bilhetes ____ normalmente muito caros, mas agora ____ baratíssimos. Vou 

aproveitar! 

 

 

2. Bøy det som er understreket i enten condicional eller futuro. 

a. Gostava de assistir ao  Rock in Rio -Lisboa. 

b. Vários grupos vão tocar no Coliseu de Lisboa na primeira semana de Dezembro. 

c. A Alice e o André iam ao espectáculo, mas têm de estudar para o exame de português. 

d. Vai ser um concerto fantástico, tenho a certeza! 

e. Podia dizer-me o preço dos bilhetes, por favor? 

 

 

3. Sett inn følgende preposisjoner: a, de, em, para, por, med eller uten artikkel. 

a. O concerto dos Deolinda é hoje ____  noite ____ Coliseu. 

b. O André e o Jon vão ____ concerto.  

c. Eles  foram de taxi ____ o Coliseu.  

d. O táxi foi ____ avenida da República.  

e. O André e o Jon chegaram tarde ____  concerto. 

 

Bilde 1 
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4. Still spørsmål til de følgende svarene: 

a. Os Deolinda deram quatro concertos de música, no ano passado. 

b. Vamos assistir ao concerto no Coliseu de Lisboa. 

c. O concerto começará às oito horas da noite. 

d. Nós chegámos ao Coliseu às nove horas da noite. 

e. O eléctrico 17 vai para o centro. 

 

5. Sett inn enten pretérito imperfeito do indicativo eller pretérito perfeito simples av 

verbene i parentes. 

a. Antigamente a Alice e o André ____  (assistir) sempre aos concertos dos Deolinda. 

b. Normalmente ____ (ser) o André que ____  (comprar) os bilhetes. 

c. Ontem a Alice  ____  (fazer) uma supresa ao André, e ____  (comprar) os bilhetes 

para o próximo concerto. 

 

 

 

 
Begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke etter at sensuren er kunngjort i 

StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller 

muntlig. 

 

 


